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MGGR 

De heer Veli Yüksel 
Gemeenteraadslid 

Contactpersoon  
Steffi De Craemer 
Steffi.decraemer@stad.gent 

Datum  
21 december 2020 

Uw kenmerk 
- 
Ons kenmerk 
- 

Betreft: Uw schriftelijke vraag 2020_SV_00508 van 
10.12.2020 betreffende ‘Begraafplaats Zwijnaarde’ 
 

Omschrijving van de vraag 

 
 
Toelichting: 
 

In navolging van mijn schriftelijke vraag d.d. 31/1/2020 heb ik een aantal opvolgvragen. 

 

 

Vraag: 

 

1. Wat is de stand van zaken in verband met het aanbrengen van bomen en 

planten op het kerkhof? 

2. Wat met het toegankelijk maken van de begraafplaats? Is de onderzoeks- en 

ontwerpfase al klaar. Wat zijn de volgende stappen? 

3. Hoeveel banken zijn er geplaatst? 

4. Waar komen er nog extra kranen? 

5. Er zou met “vertegenwoordigers van de gemeenschap” een gesprek 

plaatsvinden. Wat heeft dat gesprek opgeleverd? 
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Antwoord 

 

Geacht raadslid 

 In antwoord op uw vragen kan ik u het volgende meegeven: 

1. Wat is de stand van zaken in verband met het aanbrengen van bomen en 

planten op het kerkhof? 

 

De aanpassingen die we plannen maken onderdeel uit van een integrale aanpak 

zoals beantwoord op uw vraag van 31 januari 2020. Het vooronderzoek is 

intussen afgerond. Voor bepaalde deelzones zijn ontwerp- en 

uitvoeringsplannen nodig. De opmaak daarvan staat op de planning van 2021.   

 

Afhankelijk van de aard van de werken zal de omvorming in fases verlopen 

• In 2020 werd de sterretjesweide aangelegd. 

• In 2021 staan de aanpassingen aan de kraantjes op de planning. 

• In het plantseizoen 2021/2022 staan de beplantingswerken op de 

planning. 

 

2. Wat met het toegankelijk maken van de begraafplaats? Is de onderzoeks- en 

ontwerpfase al klaar. Wat zijn de volgende stappen? 

 

Zoals hierboven besproken. Het vooronderzoek is afgerond. De ontwerpfase is 

gepland voor 2021.  

 

3. Hoeveel banken zijn er geplaatst? 

 

De begraafplaats Scheldeakker is opgedeeld in vier kwadranten. In elk 

kwadrant werd een zitbank geplaatst. 

 

4. Waar komen er nog extra kranen? 

 

De begraafplaats is opgedeeld in vier kwadranten. In het midden van elk 

kwadrant staat een waterkraantje. De maximale loopafstand naar een kraantje 

op de begraafplaats van Scheldeakker is 30m. Dit is binnen onze eigen norm van  

50m. Bijkomende kraantjes zijn daarom niet noodzakelijk. In 2021 zullen er aan 

de bestaande kraantjes haakjes met waterbidons worden voorzien.. 
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5. Er zou met “vertegenwoordigers van de gemeenschap” een gesprek 

plaatsvinden. Wat heeft dat gesprek opgeleverd? 

 

We hebben op 30 januari 2020met de Vereniging van Gentse Moskeeën een 

gesprek gehad over onze en hun visie op de begraafplaats. Daarbij hebben we 

een aantal concrete afspraken gemaakt over het maken van de putten, het 

onderhoud van de graven, de concessies en de graftekens. Voor de opvolging 

van deze afspraken blijven we in nauw contact met de VGM.  

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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