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Meer huwelijken in 2021 en recordaantal
jubilarissen

Er werd vorig jaar meer getrouwd in Gent. 1.066 koppels gaven elkaar het

jawoord, tegenover 936 in 2020. Daarnaast werd een recordaantal

honderdjarigen en huwelijksjubilarissen gehuldigd.

1.066 Gentse koppels gaven elkaar het jawoord in 2021, tegenover maar 936 het jaar daarvoor.

Terwijl de coronacrisis er in 2020 voor zorgde dat heel wat huwelijken niet konden doorgaan of

werden uitgesteld, was dat vorig jaar minder het geval.
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De populairste trouwlocatie was in 2021 opnieuw het stadhuis, met 723 huwelijken (68 procent

van het totaal). Op de tweede plaats komt de tuin van Hotel d'Hane Steenhuyse met 232

huwelijken (22 procent). In de dienstencentra in deelgemeentes vonden tot slot 95 huwelijken

plaats (9 procent). Omwille van het succes van de buitenhuwelijken en de positieve reacties,

werd eerder al beslist dat koppels ook in 2022 buiten kunnen trouwen, in de tuin van de Sint-

Pietersabdij. Er is ook nu veel interesse en de meeste dagen zijn intussen al volzet.

Het is fantastisch dat we vorig jaar weer meer Gentse koppels hebben kunnen
trouwen en dat we zoveel eeuwelingen en jubilarissen in de bloemetjes
hebben kunnen zetten. Het zijn bijzondere gebeurtenissen in het leven en we
vinden het belangrijk om daar als Stad steeds een feestelijk moment van te
maken. Samen met de diensten zijn we creatief geweest in steeds wisselende
omstandigheden en dat heeft duidelijk geloond.
— Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken en Protocol

Streaming

Huwelijken in het stadhuis kunnen al enkele jaren live gestreamd worden voor familieleden en

vrienden die niet aanwezig kunnen zijn. 10.291 kijkers volgden vorig jaar een huwelijk vanop

afstand. De overgrote meerderheid van hen (80 procent) volgde vanuit België, maar ook in

andere landen werden Gentse huwelijken online gevolgd. Opvallend is het grote aantal Finse

kijkers in 2021. Maar liefst 10 procent van de kijkers komt uit dat land.
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Recordaantal honderdjarigen en huwelijksjubilarissen

Verder werd afgelopen jaar een recordaantal honderdjarigen (26) en huwelijksjubilarissen

(380) in de bloemetjes gezet. Tot en met augustus 2021 werden huwelijksjubilarissen thuis

gehuldigd omwille van de coronamaatregelen. Van september tot en met december gingen er

opnieuw vieringen door in het stadhuis en de dienstencentra. Eeuwelingen worden sowieso

meestal thuis in de bloemetjes gezet.

Contact

https://persruimte.stad.gent/images/412112
https://persruimte.stad.gent/images/412113


Bart Tierens, kabinet schepen Heyndrickx, gsm 0494 48 85 71, e-mail bart.tierens@stad.gent

Bevoegd

Isabelle Heyndrickx
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.heyndrickx@stad.gent
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