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Betreft: Uw schriftelijke vraag 2021_SV_00441 van
9.09.2021 betreffende ‘Groenonderhoud Begraafplaats
Oostakker’
Omschrijving van de vraag
Toelichting:
De toegankelijkheid van de begraafplaats te Oostakker is voor ouderen, mensen met
een beperking of mensen met een kinderwagen niet evident. Het is met name niet altijd
eenvoudig om tot bij het graf van hun dierbaren te komen.
Bovendien komt het ietwat onverzorgd over. Ik denk dat er korter en frequenter moet
gemaaid worden. Ook is het m.i. aangewezen dat de gangpaden breder worden gemaakt,
door ze ruimer te maaien.
Vraag:
Kunt u deze situatie laten bekijken?

Antwoord
Geacht raadslid,
In antwoord op uw vragen kan ik u het volgende meegeven:
1.

Wat betreft de toegankelijkheid van de begraafplaats

We wensen door kleine en grotere ingrepen van de begraafplaats een aangename en
veilige rustplaats te maken, waar we de overleden kunnen eren en herdenken.
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Het is een evidentie dat onze begraafplaatsen perfect toegankelijk dienen te zijn voor
mensen met een beperkte mobiliteit. Dat gaat van rolstoelgebruikers over mensen met
een fysieke of visuele beperking, mensen met een kinderwagen tot mensen die slecht te
been zijn. We streven ernaar dat iedereen zonder hindernissen te voet, per fiets of met
de rolstoel tot bij de graven of herdenkingsplekken van dierbaren kan geraken en
onderweg voldoende rustpunten vindt. Gemotoriseerd verkeer proberen we uit
veiligheidsoverwegingen maximaal te weren.
De paden op de begraafplaats van Oostakker werden twee jaar geleden heraangelegd. In
de uitvoering werd bijzondere aandacht gegeven aan het verbeteren van het comfort van
de verhardingen. De hoogteverschillen tussen de perken met gedenktekens en de paden
werden weggewerkt. Langs de paden werden om de 50 meter banken geplaatst om even
te verpozen.
We trachten de verharde oppervlakte tot een minimum te beperken met het oog op
waterinfiltratie. Enkel de delen die regelmatig door een voertuig bereden worden zijn
verhard. Overbodige verharding wordt zo veel mogelijk uitgebroken, op maaiveldhoogte
gebracht en ingezaaid.
De begraafplaats is opgebouwd rond een brede laan. Deze centrale as is structurerend
voor de begraafplaats. Van daaruit worden de verschillende pleinen ontsloten. De
waterkraantjes en afvalpunten werden aan deze centrale as geplaatst.
Het werk is echter nog niet gedaan. We willen de bezoekers zo veel mogelijk
ondersteunen door het ter beschikking stellen van hulpmiddelen:
bolderkarren om zwaarder materiaal naar graven te brengen;
- rolstoelen en/of rollators voor wie zich moeilijk of niet te voet kan
verplaatsen. Op dit moment kan een rolstoel nog enkel op aanvraag ter
beschikking gesteld worden. Op korte termijn zullen ook rolstoelen en/of
rollators met een muntsysteem aangeboden worden. De materialen zijn
reeds aangekocht. Binnen enkele weken worden de eerste rolstoelen
geplaatst. De rest volgt tegen het einde van dit jaar.
2.

Wat betreft het maaibeheer op de begraafplaats:

We streven naar aantrekkelijk en goed onderhouden begraafplaatsen. Het onderhoud is
de afgelopen jaren geëvolueerd naar een natuurvriendelijker beheer maar gebeurt wel op
een deskundige manier:
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De strooiweide, wandelpaden en de stroken rondom de graven krijgen een
intensief beheer. De medewerkers van de Groendienst streven ernaar deze elke
twee weken te maaien. Tijdens de bloeiperiode is dit niet altijd voldoende en
gelasten we waar mogelijk bijkomende maaibeurten in.
Daar waar geen graven meer aanwezig zijn of er geen hinder is voor de
toegankelijkheid van de graven, maaien we minder. Dit beheer zorgt voor een
gevarieerd beeld.Uiteraard hebben de medewerkers van de Groendienst ook hier
veel aandacht voor een goede beeldkwaliteit: storende éénjarigen (bv. fijnstraal)
en wortelonkruiden (bv. distels) worden er met regelmaat verwijderd.
De Groendienst maakt de begraafplaats ook aantrekkelijker door steeds meer
vaste planten en bolgewassen aan te planten. Bezoekers weten deze
sierbeplanting erg te appreciëren.
Ten slotte geven we ook mee dat het de concessiehouder zelf is die
verantwoordelijk is voor de netheid van de graven. We merken dat de graad van
onderhoud en de beeldkwaliteit varieert. De Groendienst engageert zich alvast
om storende planten te verwijderen. Het overige beheer is de
verantwoordelijkheid van de concessionaris.

We zijn op dit moment in een periode waarbij de minder gemaaide zones zijn uitgebloeid,
waardoor ze minder fleurig ogen. De komende weken worden ze gemaaid.
Aan de rand van de begraafplaats werd afgelopen winter een gemengde bloesemheg
aangeplant. Die is nog in ontwikkeling en zal de komende jaren een steeds mooier beeld
bieden, met uitbundige bloei in het voorjaar en bessen in het najaar.
Wat betreft de breedte van de gemaaide paden stellen we een minimumbreedte van één
meter voorop. We stelden vast dat dit aan het einde van de zomer niet meer overal
volstaat, met name in zones met lang gras en bij nat weer; het gras hangt dan over de rand
waardoor de bruikbare breedte kleiner wordt. We nemen dit op en sturen het beheer bij.
Ik hoop hiermee afdoende op uw vragen te hebben geantwoord.
Met vriendelijke groeten

Isabelle Heyndrickx
Schepen van Burgerzaken en Protocol - Ambtenaar van Burgerlijke stand

cc. de heer Mathias De Clercq, burgemeester
cc. mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
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