
 22 oktober 2020, 13:00 (CEST)

Geen novemberherdenkingen, wel bloemen en
vlaggen aan monumenten

Omwille van de coronamaatregelen heeft de Stad Gent in overleg met de Joodse

gemeenschap en de Confederatie der Oud-strijders en Vaderlandslievende

Verenigingen Oost-Vlaanderen beslist om alle novemberherdenkingen te

annuleren. Er komen wel vlaggen en bloemen aan de oorlogsmonumenten.

Omwille van de hoge coronacijfers en het verbod op samenkomsten met meer dan 4 personen

worden alle novemberherdenkingen in Gent geannuleerd. Het gaat om de plechtigheid ter

nagedachtenis van de slachtoffers van beide Wereldoorlogen op de Westerbegraafplaats op 1

november 2020, de plechtigheid voor de herdenking van Kristallnacht aan het Michaël Lustig

monument aan de Lindenlei op 8 november 2020, en tot slot ook de plechtigheden in het kader

van de herdenking van Wapenstilstand aan het Achtmeiplein en in de verschillende

deelgemeenten op 11 november 2020.
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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 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.

Uit respect voor traditie, de herinnering aan een belangrijke strijd voor vrede en om de

slachtoffers te eren, zorgt de Stad Gent ervoor dat op deze data de juiste vlaggen hangen en er

bloemen aan de oorlogsmonumenten liggen. Iedereen is vrij om op eigen initiatief bloemen of

kransen neer te leggen aan de monumenten, zolang de op dat moment geldende COVID-

maatregelen gevolgd worden.

'Het coronavirus dwarsboomt helaas het herinneringsjaar naar aanleiding van
75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar we willen als stadsbestuur
onze blijvende dankbaarheid en erkentelijkheid tonen voor al diegenen die
streden voor onze vrijheden. Daarom zorgen we aan onze
oorlogsmonumenten voor bloemen en vlaggen als teken van blijvend respect.'
— Mieke van Hecke, schepen van Protocol
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Thomas Dierckens, woordvoerder burgemeester De Clercq, 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
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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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