Begraafplaatsen
Herinrichting begraafplaats Hoegaarden
In het kader van de herinrichting van de begraafplaatsen werd er rond
Allerheiligen 2015 gestart met het uithangen van berichten aan de graven op
het eerste perk rechts waarvan de concessie of de grafrust is verstreken. Ook
de verwaarlozing van een aantal graven aan de muur werd aangepakt.
In de perken van de oud-strijders gebeurde ook de noodzakelijke
aanplakking.
De graven (in het eerste perk rechts) waarvan de nabestaanden, vóór 1
november 2016, geen contact hebben opgenomen met de dienst
begraafplaatsen zullen definitief verwijderd worden.
In 2016 is het de beurt aan het eerste perk links en aan de graven tegen de
muur. Aan deze graven werd bijgevolg een bericht uitgehangen.
Nabestaanden kunnen opteren om het graf te behouden (door een concessie
te nemen), een bestaande concessie te verlengen of het graf te laten
verwijderen.
Ook aan het columbarium worden jaarlijks berichten uitgehangen aan nissen
waarvan de grafrust is verstreken. Nabestaanden kunnen ook hier opteren
om een concessie te nemen of over te schakelen naar een thuisbewaring,
zoniet wordt de asse van de overledene uitgestrooid.
Reageren op deze nieuwe uithanging kan tot 1 november 2017.
Voor het nemen of het verlengen van een concessie alsook voor het
verwijderen van graven kan u terecht op de dienst begraafplaatsen.
Om alles vlot te laten verlopen vragen wij om vooraf een afspraak te maken
bij het loket begraafplaatsen via 016/768.768
Digitalisering alle begraafplaatsen
Om de digitalisering van de begraafplaatsen te optimaliseren proberen wij
van alle graven – ook de graven op de begraafplaatsen van Hoksem, Meldert
en Outgaarden - zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zoals geboorteen overlijdensdatum van de overledenen alsook of er al dan niet een
concessie verleend werd.
Aan de nabestaanden die ons deze gegevens willen/ kunnen verstrekken,
vragen wij eveneens om contact op te nemen met de dienst begraafplaatsen
(loket burgerzaken of tel 016/76 87 62).

