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Stad Gent zet duizendste huwelijkspaar in de
bloemetjes

Schepen van Burgerzaken Mieke Van Hecke mocht vandaag, op vrijdag 25 oktober

2019, het duizendste Gentse huwelijkskoppel van 2019 vieren. Het koppel, dat

ervoor koos om in alle intimiteit te trouwen, was blij verrast en werd door de

schepen nog eens extra in de bloemetjes gezet.

Het duizendste Gentse huwelijk valt nu al enkele jaren traditioneel in de periode eind oktober -

begin november, maar toch zit het aantal huwelijken in onze stad in de lift. De voorlopige

huwelijkskalender klokt eind dit jaar af op 1.154 huwelijken, dat is al meer dan de 1.149

voltrokken huwelijken in 2018 en de 1.119 huwelijksplechtigheden in 2017.

Het duizendste koppel dit jaar huwde vandaag in het stadhuis. 897 koppels gingen hen daar

voor. Daarnaast huwden ook 91 koppels in de dienstencentra in onze deelgemeenten en 11

koppels kozen ten slotte voor het Gravensteen.
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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.

Juni populairste maand

De populairste maand dit jaar om te trouwen was juni, met 159 huwelijken, op de voet gevolgd

door september, met 152. De drukste huwelijksdag dit jaar was dan weer vrijdag 5 juli, toen

gaven maar liefst 21 koppeltjes elkaar het jawoord. Van de 1.000 huwelijken waren er dit jaar

50 holebihuwelijken.

'Een dag na mijn eedaflegging stonden er onmiddellijk 8 huwelijken en 2
jubilea op mijn agenda. Tien maanden later staat de teller dus op 1.000
huwelijken en meer dan 300 jubilea. Ik geniet van de vele gelukkige gezichten,
de leuke gesprekken en de soms mooie en verrassende levensverhalen. Maar
zeker ook een woord van dank aan de mensen van Dienst Burgerzaken en
Dienst Protocol, die elke viering tot in de puntjes voorbereiden.'
— Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
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Laura Mahieu, woordvoerder schepen Van Hecke, gsm 0486 69 83 89, e-mail

laura.mahieu@stad.gent
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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

http://www.stad.gent/
mailto:laura.mahieu@stad.gent
mailto:schepen.vanhecke@stad.gent


Stad Gent

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

