
Wat doe je als concessiehouder  
en wat doet de Stad?

Een plekje op de strooiweide V.
u.
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Praktische vragen 

 Dienst Burgerzaken – Overlijden:

 09 266 72 60

 overlijdens@stad.gent

 Onderhoud en beheer van de begraafplaatsen:

 Groendienst

 09 323 66 00 

 groendienst@stad.gent

 Melden van diefstal: 
 neem contact op met de politie via 09 266 61 11

 Meer informatie:
 www.stad.gent/begraafplaatsen



Naamplaatjes

Waar hou je rekening mee?
- Je kunt een naamplaatje kopen bij de Dienst Burgerzaken 

voor een periode van 10 jaar. Na deze periode kan je een 
nieuw aankopen.

- Je bent niet verplicht om een naamplaatje te hangen op het 
voorziene bord bij de strooiweide.

Wat doet de Stad Gent?
Als je na 10 jaar geen nieuw naamplaatje koopt, verwijderen 
we het bestaande naamplaatje.

Bloemen en planten

Waar hou je rekening mee?
Aan de strooiweide kan je losse boeketten, bloemstukken 
en planten in een pot op de aangeduide plek aan de rand 
plaatsen. De strooiweide houd je vrij, zodat ze onderhouden 
kan worden.

Wat doet de Stad Gent?
- We verwijderen vervuilde voorwerpen, verwelkte 

bloemstukken en niet-onderhouden planten.

- We onderhouden het gras op de strooiweide.

Onze begraafplaatsen zijn een laatste rustplaats 
voor overledenen en geven nabestaanden 
ruimte om hen te gedenken. 

Door hun geborgen en rustgevende karakter 
fungeren ze ook als groene luwteplekken in de 
stad, met een schat aan erfgoed. 

De begraafplaatsen worden op een 
natuurvriendelijke manier onderhouden.  
Als nabestaande is het goed om te weten waar je 
zelf rekening mee moet houden en wat de Stad 
Gent voor je doet. 

Je vindt in deze folder meer info over het 
uitstrooien van as op een strooiweide.

De as wordt er verstrooid, de urne wordt er niet 
begraven of in een muur geplaatst.


