
Kabinet Mieke Van Hecke 
Schepen van Burgerzaken en Protocol - 
Ambtenaar van Burgelijke stand  

Postadres Stad Gent– schepen Mieke Van Hecke|Stadhuis |Botermarkt 1 |9000 Gent 
Bezoekadres Botermarkt 1– 9000 Gent Tel.09 366 55 30 |schepen.VanHecke@stad.gent |www.stad.gent 
Bus 3/17/18/38/39 (halte Korenmarkt) Tram 1/4 (halte Korenmarkt) 
      

U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.  
Ga voor meer informatie naar www.stad.gent en zoek op ‘Met respect voor uw privacy’. 

 

 

MGGR 

De heer Veli Yüksel 
Gemeenteraadslid 

Contactpersoon  
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Datum  
20 mei 2020 

Uw kenmerk 
- 
Ons kenmerk 
- 

Betreft: Uw schriftelijke vraag 2020_SV_00205 van 08.05.2020 
betreffende ‘Begraafplaats Zwijnaarde’ 
 

Omschrijving van de vraag 

Toelichting: 

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag 2020_SV_00070 van 31.01.2020 betreffende 

‘Begraafplaats Zwijnaarde’ stelde u volgende zaken voorop:  

Naast algemene verfraaiingswerken wordt aan volgende zaken gewerkt op de begraafplaats 

Scheldeakker-Zwijnaarde: 

• Groen- en verhardingsstructuur wordt aangepast. We zorgen voor bijkomende bomen en 

beplanting die vorm geven aan het natuurlijk en landelijk karakter van de begraafplaats. 

• Uitbreiding Mekkagerichte percelen, overeenkomstig met de verwachte stijging in vraag. 

• Aanleg van een perk voor sterrenkinderen.  

• Voorzien van een (ossuarium) knekelruimte om het hergebruik van Mekkagerichte grafperken 

mogelijk te maken. 

• Opfrisbeurt van de columbaria en het urneveld. 

• Verbeteren integrale toegankelijkheid, door bijkomende zitbanken en voorzieningen voor 

grafonderhoud (bv. gieters en enkele bolderkarren) te voorzien. 

Voor informatieborden is een afzonderlijk projectbudget voorzien en dit voor alle Gentse 

begraafplaatsen. De begraafplaats Scheldeakker-Zwijnaarde vormt daar een onderdeel van. Alle 

bewegwijzering op de begraafplaats wordt meegenomen, ook deze naar de Mekkagerichte percelen. 

De geplande verbeteringswerken kunnen op niveau van de begraafplaats Scheldeakker-Zwijnaarde 

nog niet exact geraamd worden omdat ze nog in een onderzoeks- of ontwerpfase zitten of omdat ze 

geïntegreerd worden binnen een bredere uitgave (bv. uitrol informatiedragers). 
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Vraag: 

1. Wanneer zullen de verbeteringswerken voor de begraafplaats Scheldeakker-Zwijnaarde 

uitgevoerd worden? 

2. Tegen wanneer zullen de bewegwijzering en informatieborden op deze begraafplaats, 

inclusief voor de Mekkagerichte percelen, geplaatst zijn? 

3. Is er een indicatie van de verwachte nood aan extra Mekkagerichte percelen voor de 

komende jaren? 

4. Wordt het plaatsen van een waterfontein en kranen voor de rituele wassing voorzien? 

  

http://www.stad.gent/


 

Postadres Stad Gent– schepen Mieke Van Hecke|Stadhuis |Botermarkt 1 |9000 Gent 
Bezoekadres Botermarkt 1– 9000 Gent Tel.09 366 55 30 |schepen.VanHecke@stad.gent |www.stad.gent 
Bus 3/17/18/38/39 (halte Korenmarkt) Tram 1/4 (halte Korenmarkt) 
      

U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.  
Ga voor meer informatie naar www.stad.gent en zoek op ‘Met respect voor uw privacy’. 

Antwoord 

 

Geachte raadslid 

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

1. Wanneer zullen de verbeteringswerken voor de begraafplaats Scheldeakker-Zwijnaarde 

uitgevoerd worden? 

Hierbij nog eens het overzicht van de timing, zoals reeds werd doorgegeven in het vorige 

antwoord: 

• Een uitbreiding grondgraven voor volwassenen is gepland voor 2020. 

• De aanleg van een plek voor sterrenkindjes is reeds in februari 2020 van start 

gegaan. 

• De zone voor het ossuarium wordt tijdens de uitbreiding van het Mekkagericht 

perceel afgebakend en gereserveerd. Een ruiming zal pas nodig zijn wanneer de 

volledige capaciteit van de begraafplaats benut is en de eerste concessies worden 

beëindigd of komen te vervallen. 

• Bijkomende bomen en beplanting wordt opgenomen door eigen personeel. 

• Verbeteren toegankelijkheid : zie volgend punt.  

Sommige van bovenstaande verbeteringswerken kunnen nog niet exact ingepland worden 

omdat ze ofwel nog in een onderzoeks- of ontwerpfase zitten of omdat ze geïntegreerd 

zijn binnen een bredere uitgave . 

 

2. Tegen wanneer zullen de bewegwijzering en informatieborden op deze begraafplaats, 

inclusief voor de Mekkagerichte percelen, geplaatst zijn? 

Deze opdracht is geraamd voor 2024. Zoals bij de vorige schriftelijke vraag reeds werd 

meegegeven maakt deze opdracht deel uit van een ruimer project voor de bewegwijzering 

op alle begraafplaatsen. Ook de Mekkagerichte percelen vallen onder dit project. 
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3. Is er een indicatie van de verwachte nood aan extra Mekkagerichte percelen voor de 

komende jaren? 

We merken een lichte, maar permanente stijging van het aantal begravingen op het Mekkagericht 

perk.  

Daarnaast dienen we rekening te houden met de duur van de begravingen. De vertegenwoordigers 

van de gemeenschap lieten ons weten dat voor  hun gemeenschap een grafrust van 30 jaar 

belangrijk is. Dit houdt in dat in de komende 20 jaar er weinig of geen graven zullen geruimd 

worden. Een grafrust van meer dan 10 jaar kan door de concessie om de tien jaar te verlengen. 

We voorzien een uitbreiding van de Mekkagerichte percelen, mocht dat nodig zijn overeenkomstig 

met een stijging van de vraag.  

 

4. Wordt het plaatsen van een waterfontein en kranen voor de rituele wassing voorzien? 

Waterkranen zijn aanwezig en de zitbanken werden reeds geplaatst. 

De waterfontein waarnaar eerder verwezen werd, betreft verfraaiingswerken die we samen met 

de vertegenwoordigers van de gemeenschap uitwerken. Dit betreft echter geen waterfontein voor 

rituele wassingen. 

In 2007 werd het Mekkargericht perceel ingericht. Daar werden op dat ogenblik de nodige 

voorzieningen geïnstalleerd voor rituele wassingen. Deze infrastructuur wordt echter niet gebruikt, 

gezien de rituele wassingen doorgaan thuis of in het ziekenhuis.  

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Mieke Van Hecke 

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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