
Regelingen op de Gentse begraafplaatsen tijdens
de Allerheiligenperiode

Van 29 oktober tot en met 1 november 2017 gelden specifieke afspraken voor de
Gentse begraafplaatsen.

Wie tijdens de Allerheiligenperiode het graf van een overledene wil opfleuren met een
bloemetje, kan gebruik maken van bloempothouders of bloemenwagentjes. Voertuigen
zijn in die periode niet toegelaten op de Gentse begraafplaatsen.

Openingsuren

Alle begraafplaatsen zijn doorlopend open van 8 uur tot 17.30 uur, conform de
winteruren.

Toegankelijkheid



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.

Voertuigen zijn niet toegelaten op de begraafplaatsen. In deze periode kunnen ook
houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap niet met de auto op de
begraafplaatsen. Rolstoelen zijn beschikbaar op de Westerbegraafplaats, de
begraafplaats van Sint-Amandsberg en die van Gentbrugge. Rolstoelen moeten één
werkdag op voorhand aangevraagd worden bij de Groendienst (09 225 68 59). De
Groendienst verwittigt de medewerkers ter plaatse en zet een rolstoel klaar.

Bloemen

Op alle 18 Gentse begraafplaatsen zijn er bloempothouders voorzien. Die houders
maken het makkelijk om een bloempot op een graf te plaatsen. Zo moeten  er geen
putjes gegraven worden rond het graf.

De bloempothouders worden begin december weggenomen. Ook de chrysanten en
bloemstukken die dan nog naast de graven staan, worden door de Groendienst
weggenomen. Daarnaast zijn op enkele begraafplaatsen ook bloemenwagentjes
voorzien.

Informatie
Elke Aerts, Groendienst Stad Gent, gsm 0496 96 41 36, e-mail elke.aerts@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 51 80, 
e-mail: schepen.bracke@stad.gent

mailto:schepen.bracke@stad.gent
mailto:elke.aerts@stad.gent


Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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