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Begraafplaatsen klaar voor veilige
allerheiligenweek, dit jaar zonder Reveil

Bezoekers met vragen over de Gentse begraafplaatsen kunnen die in de

allerheiligenweek ter plekke stellen aan stadsmedewerkers. Er zijn maatregelen

om alles veilig te laten verlopen: zo is het dragen van een mondmasker verplicht

op de begraafplaatsen tussen 26 oktober en 8 november 2020. ‘Reveil’, een vaste

waarde op 1 november, wordt afgelast.

Stadsmedewerkers beantwoorden vragen
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Net zoals vorige jaren staan ook dit jaar stadsmedewerkers paraat om bezoekers te helpen met

vragen over de werking en het onderhoud van de begraafplaatsen. Op dinsdag 27 oktober van

14 tot 17 uur is dat op de begraafplaats van Gentbrugge, op woensdag 28 oktober van 14 tot 17

uur op de Westerbegraafplaats, op donderdag 29 oktober van 14 tot 17 uur op de begraafplaats

van Sint-Amandsberg, en op zondag 1 november van 9 tot 17 uur op de begraafplaatsen van

Gentbrugge, Sint-Amandsberg en de Westerbegraafplaats.

Reveil afgelast

Gedurende de zomermaanden organiseerde de Stad Gent samen met 123-piano en een aantal

andere partners 'Adieu', een reeks intieme troostmomenten op 10 Gentse begraafplaatsen.

Tijdens die momenten werden slachtoffers van het coronavirus herdacht. De reeks zou een

slotmoment krijgen met 'Reveil' op Allerheiligen, maar omwille van de coronamaatregelen

wordt dat slotmoment afgelast.

Rolstoelen en bloemenwagens

Vanaf 26 oktober voorziet de Stad Gent bloempothouders op alle begraafplaatsen. Aan de

ingang van de begraafplaatsen van Sint-Amandsberg en Gentbrugge en op de

Westerbegraafplaats staan ook bloemenwagentjes en rolstoelen die gratis uitgeleend kunnen

worden. De Stad Gent voorziet desinfecteermiddel zodat het gebruik veilig verloopt. Potplanten

en bloemstukken naast graftekens naar aanleiding van Allerheiligen worden vanaf 1 december

verwijderd. En van 29 oktober tot en met 2 november 2020 zijn grote onderhoudswerken niet

toegestaan, kleine poetswerken aan de graven en gedenkstenen mogen wel. Met een wagen de

begraafplaats oprijden mag niet.

Mondneusmasker verplicht, ook op de parking

De Stad Gent roept de bezoekers van de begraafplaatsen op om zich ook tijdens de

allerheiligenweek aan de regels te houden. Een mondneusmasker dragen is verplicht van 26

oktober tot en met 8 november 2020, ook op de parking, net zoals het bewaren van anderhalve

meter afstand. Het is verboden om met grotere groepen dan vier personen op het openbaar

domein te wandelen of samen te komen, en dat geldt ook voor bezoeken aan de

begraafplaatsen. De Stad Gent voorziet alcoholgel aan de ingangen en er komen affiches die

bezoekers op de regels wijzen.



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 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.

'Dat de periode van 1 november dit jaar anders zou verlopen, zagen we helaas
al enige tijd aankomen. We nemen dan ook extra veiligheidsmaatregelen om
zowel de bezoeken als de informatiemomenten in alle veiligheid te laten
verlopen. Het afgelasten van Reveil is jammer, maar noodzakelijk. We
plaatsen alvast met veel goede moed ons perspectief op volgend jaar om
Reveil opnieuw te kunnen organiseren.'
— Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken

Contact

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

laura.mahieu@stad.gent

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

 

Bevoegd

Voor meer informatie

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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