
Brochure schept duidelijkheid over kostprijs
gedenkvormen

De Stad Gent brengt een brochure uit die een duidelijk overzicht geeft van de
gedenkvormen op de Gentse begraafplaatsen.

Na een overlijden moeten nabestaanden veel keuzes maken. Heel vaak weten ze niet
welke mogelijkheden er zijn, hoe lang de termijnen van een concessie lopen en welke
kosten daar tegenover staan. Daarom brengt de Stad nu een duidelijk brochure uit
waarin alle mogelijkheden worden getoond.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een

'Het overlijden van een geliefde is voor de nabestaanden een heel emotionele
periode. En net op dat moment moeten er belangrijke beslissingen worden
genomen. Wordt de overledene begraven of gecremeerd? Wil de familie dat de as
uitgestrooid wordt of bijgezet in een grondgraf? Dat zijn beslissingen die zowel
financieel als emotioneel gevolgen hebben voor minstens 10 jaar. Daarom willen
we de mensen goed informeren en hen oproepen om hier op voorhand al eens
met familie over te praten. Het kan voor nabestaanden een troost zijn te weten dat
de keuzes in samenspraak met de overledene gemaakt werden.' 

— Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken 

Praktisch

De Stad verdeelt de brochure via de loketten van de Dienst Overlijden in AC Zuid
(Woodrow Wilsonplein), in de verschillende dienstencentra en bibliotheken, ziekenhuizen
en in woon- en zorgcentra.

De brochure is ook raadpleegbaar via de website van de Stad:
Meer informatie over de verschillende gedenkvormen op www.stad.gent
> zoekterm 'gedenkvormen'.

Informatie
Dienst Burgerzaken, tel. 09 266 72 62, e-mail burgerzaken.overlijdens@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
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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.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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