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Digitaal rouwregister voor Gentse
coronaslachtoffers geopend

De Stad Gent opent een digitaal rouwregister voor de Gentse slachtoffers van het

coronavirus. Na het afsluiten van het register worden de steunbetuigingen

overgemaakt aan Archief Gent.

Mensen die een dierbare verliezen worden vandaag geconfronteerd met noodzakelijke

beperkingen waardoor het rouwproces complexer wordt. Afscheid nemen is soms gewoon niet

mogelijk, en ook de mogelijkheid om samen te rouwen en om mensen te ondersteunen wordt

door de coronamaatregelen sterk ingeperkt. Met het digitaal rouwregister wil het stadsbestuur

zijn medeleven betuigen en iedereen de mogelijkheid geven een persoonlijke boodschap na te

laten.

Na het afsluiten van het register worden de boodschappen overgemaakt aan Archief Gent als

stille getuigen van deze maatschappelijk ingrijpende periode. 

⏲

https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/dagboek-tijden-van-corona-stuur-ons-je-verhalen-je-fotos-je-filmpjes


OVER STAD GENT

'Onze stad en de hele samenleving worden diep getroffen door de
coronacrisis. Het stadsbestuur wil dan ook zijn oprechte medeleven betuigen
aan iedereen die wordt geconfronteerd met het menselijke verlies dat deze
crisis met zich meebrengt.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

'De impact van het coronavirus treft ons allemaal, maar rouwen en afscheid
nemen in tijden van corona is door de extra maatregelen die genomen moeten
worden extra moeilijk. Met dit digitale rouwregister willen we onze inwoners
bijstaan in hun verdriet, en hen de kans geven om een boodschap van
solidariteit, troost of steun te delen.'
— Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken en Protocol

Contact

Thomas Dierckens, woordvoerder burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Laura Mahieu, woordvoerder schepen Van Hecke, gsm 0486 69 83 89, e-

mail laura.mahieu@stad.gent

Bevoegd

Bezoek hier het online rouwregister

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent

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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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 261.000 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. Meer info via www.stad.gent.
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