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Concessie verlengen kan in allerheiligenperiode
ook op begraafplaats

In de periode rond Allerheiligen zijn er altijd stadsmedewerkers aanwezig op de

begraafplaatsen om bezoekers wegwijs te maken. Dit jaar kunnen bezoekers en

nabestaanden voor het eerst ook op de begraafplaats terecht om bijvoorbeeld een

concessie te verlengen.

Vraag het op de begraafplaats

De Groendienst van de Stad Gent beheert de Gentse begraafplaatsen en onderhoudt het groen,

bij de Dienst Burgerzaken kunnen Gentenaars terecht voor een aangifte van een overlijden en

om een concessie te verlengen. Beide diensten werken nauw samen. In de week van 28 oktober

2019 zullen medewerkers van beide diensten op bepaalde tijdstippen aanwezig zijn op de

begraafplaats van Gentbrugge, Sint-Amandsberg en op de Westerbegraafplaats, om vragen van

nabestaanden te beantwoorden.

⏲



Op 29 oktober en 1 november kunnen burgers op de begraafplaats van Gentbrugge ook terecht

voor informatie over de geplande werken (heraanleg paden) en om de plannen in te kijken.

'We merken dat bezoekers het contact met iemand ter plaatse op prijs stellen.
Daarom voorzien we gezamenlijke momenten tijdens de allerheiligenperiode
waarop medewerkers van de Stad Gent bezoekers en nabestaanden te woord
staan op de begraafplaatsen zelf. Dat is traditiegetrouw een periode waarin de
begraafplaatsen druk bezocht worden. Je kan bijvoorbeeld ter plaatse de
concessie van een graf verlengen.'
— Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken

Voor welke informatie kan je bij de medewerkers terecht?

Het vernieuwen en vervallen van een concessie

Het onderhoud van gedenktekens

De bestemming van grafmonumenten na het vervallen van een concessie

De ligging van een graf

De prijzen van de verschillende gedenkvormen

Het onderhoud van de begraafplaatsen zelf

Waar en wanneer zijn medewerkers aanwezig?

Dinsdag 29 oktober 2019, 13.30-16 uur: begraafplaats Gentbrugge en Westerbegraafplaats

Woensdag 30 oktober 2019, 13.30-16 uur: Westerbegraafplaats en begraafplaats Sint-

Amandsberg

Donderdag 31 oktober 2019, 13.30-16 uur: Westerbegraafplaats

Vrijdag 1 november 2019, 9-16 uur: begraafplaatsen van Gentbrugge en Sint-Amandsberg

Bijzondere regeling tijdens allerheiligenperiode

Tijdens de allerheiligenperiode gelden enkele bijzonderheden om de graven te onderhouden en

om bloemen en planten te plaatsen. Daarnaast staan er op sommige begraafplaatsen ook

bloemenwagentjes en rolstoelen ter beschikking. Meer hierover op stad.gent/begraafplaatsen.

Contact

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

 

https://stad.gent/nl/groen-milieu/de-gentse-begraafplaatsen/toegankelijkheid-van-de-begraafplaatsen
mailto:elke.aerts@stad.gent


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 78.400 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.

Bevoegd

Mieke Van Hecke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.vanhecke@stad.gent
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