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                 Baardegem, 3 februari 2020

Mijnheer burgemeester, dames en heren schepenen van de stad Aalst

Betreft: voorzieningen op de begraafplaatsen – aanbrengen van naamsvermel-
ding rond strooiweide

Reeds in 2014 en in 2015 hebben vertegenwoordigers van de Baardegemse Dorps-
raad contact opgenomen met het schepencollege met de vraag of het mogelijk zou 
zijn om naast de strooiweide op de begraafplaats te Baardegem (en ruimer op alle 
begraafplaatsen) een gedenksteen of herdenkingszuil te plaatsen waarop naam-
plaatjes zouden kunnen worden aangebracht met vermelding van de naam, ge-
boortedatum en overlijdensdatum van de persoon wiens as werd uitgestrooid. Wij 
hebben dit verzoek tot de bevoegde schepen gericht nadat tal van burgers ons zelf 
deze vraag stelden en wij dus dienden vast te stellen dat het ontbreken van een der-
gelijk grafmonument, met een verwijzing naar een overledene, als een reëel gemis 
werd ervaren. Wij hebben er toen ook op gewezen dat de vraag zou toenemen eens 
er effectief ook te Aalst een functionerend crematorium zou zijn. 

Spijtig genoeg werd tot op heden niet ingegaan op onze vraag. Er werd ons aange-
geven dat de nabestaanden dienden te kiezen tussen de bestaande mogelijkheden, 
dat er rekening moest worden gehouden met de kostprijs van het aanleggen van 
een gedenkzuil en dat het ingaan op ons verzoek een aanpassing in de reglemen-
tering zou vereisen. 

Wij willen er op wijzen dat van vertegenwoordigers van de bevolking kan worden 
verwacht dat zij oog hebben voor de verzuchtingen van de burgers en dat het lou-
ter poneren dat er maar moet worden gekozen tussen wat er al is (een klassieke 
begraving, plaatsen van urne in nis, of anonieme uitstrooiing) geen blijk geeft van 
een wens om rekening te houden met een veranderende tijdsgeest. Steeds meer 
wordt geopteerd voor een verassing en uitstrooiing, doch nabestaanden verkiezen 
toch nog iets terug te vinden op de begraafplaats dat rechtstreeks verwijst naar de 
overledene. Een aantal vrijwilligers heeft het afgelopen jaar een rondvraag gedaan 
bij de verschillende buurgemeenten en bij enkele grote steden in de omgeving. 
Hieruit blijkt dat alle buurgemeenten en steden zoals Gent, Mechelen, Ninove, Ge-
raardsbergen, enzovoort allemaal de mogelijkheid voorzien om aan de strooiweide 
een naamplaatje aan te brengen op een muurtje, bord of klein monument. De stad 
Aalst blijkt de enige grote stad in de omgeving te zijn die deze dienstverlening niet 
voorziet. Uit de bevraging die werd uitgevoerd bij de buurgemeenten blijkt dat het 
systeem waarbij een naamplaatje kan worden aangebracht zeer populair is. Het is 
voor ons dan ook niet duidelijk waarom het schepencollege vasthoudt aan wat er 
heden is en geen vernieuwing doorvoert. Dat ook in Aalst de nood bestaat om geor-
ganiseerd op te treden blijkt onder meer uit het feit dat inwoners op de verschillende 
begraafplaatsen zelf beginnen om verwijzingen naar uitgestrooide overledenen aan 
te brengen.  



Inzake het argument dat er een bepaalde kostprijs verbonden is aan het aanbren-
gen van een muurtje of zuil waarop de naamplaatjes kunnen worden bevestigd dui-
den we graag nogmaals dat er gebruik kan gemaakt worden van oude grafstenen 
die werden verwijderd en die op hun kant kunnen worden geplaatst. De kostprijs 
van de plaatsing van een (gratis) blauwe steen is verwaarloosbaar. Op tal van be-
graafplaatsen staan daarenboven reeds muurtjes die ook perfect kunnen worden 
gebruikt. De kostprijs van naamplaatjes op zich kan ook geen probleem vormen. 
De prijs hiervoor kan immers worden verhaald op de nabestaanden die een der-
gelijk plaatje wensen. Indien gemeentepersoneel zou dienen in te staan voor de 
bevestiging van de plaatjes (niet echt een groot werk) dan kan hiervoor net zoals 
in veel andere gemeenten een retributie worden gevraagd. Hierdoor zijn er in feite 
extra inkomsten, aangezien de plaatjes ook kunnen worden geplaatst op een ogen-
blik dat gemeentepersoneel toch reeds actief is op de begraafplaatsen. 

Een aanpassing van de reglementering lijkt ons ook geen onoverkomelijk probleem 
te zijn. Er zijn tal van voorbeelden in de buurgemeenten waarop kan worden terug-
gevallen en de stad Aalst beschikt over een performante juridische dienst die de 
nodige ondersteuning kan bieden. Indien vereist kan ook de Dorpsraad bijkomende 
hulp bieden. 

Wij hopen dat u bereid zal zijn om initiatieven te nemen om ook in Aalst te voorzien 
in een dienstverlening die in de meeste andere gemeenten reeds jaren bestaat. 
Aalst loopt nu wat achter en dit kan u toch echt niet langer zo laten.

In bijlage maken wij u het dossier over dat onze vrijwilligers samenstelden omtrent 
de situatie in de andere steden en gemeenten. U zal op basis van dit dossier en de 
kleine vergelijkende studie die werd doorgevoerd zelf ook tot de vaststelling komen 
dat er in Aalst een actie nodig is om ervoor te zorgen dat we niet blijven achter 
lopen.

Specifiek wat betreft de begraafplaats te Baardegem willen wij ook graag nog uw 
aandacht vragen voor het feit dat, aangezien steeds meer mensen opteren voor 
een uitstrooiing en oude graven regelmatig worden verwijderd, een groot deel van 
dit kerkhof “leeg” is. Anderzijds is de strooiweide zeer klein. Het lijkt ons daarom 
tevens nuttig om de indeling van dit kerkhof te herbekijken. Een optie zou zijn om 
een aantal lege rijen die voorzien zijn voor een klassieke begraving om te vormen 
tot een grotere strooiweide. Dit heeft niet alleen het voordeel van een grotere func-
tionaliteit, maar ook van een gemakkelijker (en dus goedkoper) onderhoud.

Wij hadden graag met de burgemeester en/of de bevoegde schepen(en) een con-
structief overleg met betrekking tot voormelde aangelegenheden. Daarom willen 
wij u verzoeken om na te gaan of een delegatie van de Dorpsraad op korte termijn 
kan worden ontvangen en of u hiertoe in een datumvoorstel kan voorzien.

Hilde Cobbaut
Secretaris Dorpsraad

Geert De Boeck
Voorzitter Dorpsraad
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Is het bij jullie mogelijk om een naamplaatje aan te brengen? 
De begraafplaatsen van Lebbeke (3) beschikken over een herdenkingszuil waar naam-
plaatjes worden bevestigd – als de familie hiervoor kiest.

Hebben de mensen de keuze: volledig  anoniem, of met naambordje? 
Naamplaatjes worden opgehangen na vraag van de familie.

Hoeveel procent kiest voor een naamplaatje? 
Ongeveer 60 % kiest om bij uitstrooiing een naamplaatje te bestellen.

Wordt die keuze  doorgegeven via de begrafenisondernemer  bij overlijden?
De begrafenisondernemer vernoemt de mogelijkheid bij de familie. Hij noteert de bestel-
ling en geeft die aan de dienst burgerlijke stand door.

Wat is de kostprijs? 
In Lebbeke vraagt men de schamele prijs van 5 euro, deze prijs is uitzonderlijk laag, dit 
omdat wij een afspraak hebben met Topsport Lebbeke die deze naamplaatjes voor ons 
maakt.

Wordt dat plaatje door het gemeentebestuur zelf aangemaakt of door een firma? 
Topsport Lebbeke levert ons de naamplaatjes.

Verloopt er veel tijd tussen de uitstrooiing en het aanbrengen van het naamplaatje? 
Ongeveer 3 weken.

Is dit opgenomen in het gemeentereglement? Kan dat ingekeken worden door derden? 
Ons begraafplaatsreglement heeft een retributiereglement waar opsomming is van prij-
zen en kosten. Dit is beschikbaar voor de burger die er om verzoekt..

Lebbeke
inclusief
2 deelgemeenten

Te woord gestaan door:
Karine Hermans



Is het bij jullie mogelijk om een naamplaatje aan te brengen? 
Dit is bij ons zeker mogelijk.

Wat staat er op het naamplaatje? 
Het naamplaatje op de gedenkzuil vermeldt de voornaam , de familienaam, het geboor-
tejaar en het overlijdensjaar.

Hoeveel procent kiest voor een naamplaatje? 80%. 

Wordt die keuze  doorgegeven via de begrafenisondernemer  bij overlijden? 
De vraag wordt meestal gesteld door de begrafenisondernemer, dewelke het naamplaat-
je via ons dan bestelt en aan ons betaalt.

Wat is de kostprijs? 25 euro.

Wordt dat plaatje door het gemeentebestuur zelf aangemaakt of door een firma?
Het naamplaatje wordt door een firma aangemaakt (Topsport uit Lebbeke).

Verloopt er veel tijd tussen de uitstrooiing en het aanbrengen van het naamplaatje?
Zodra wij de betaling gekregen hebben, wordt het plaatje besteld en op de gedenkzuil 
aangebracht.

Is dit opgenomen in het gemeentereglement? Kan dat ingekeken worden door derden? 
Het gemeentelijke tariefreglement is normaal raadpleegbaar.

Opwijk
inclusief
2 deelgemeenten

Te woord gestaan door:
Conny De Bondt
Administratief medewerker burgerzaken



Is het bij jullie mogelijk om een naamplaatje aan te brengen? Ja.

Wat staat er op het naamplaatje?
Het plaatje bevat de naam (mag een roepnaam zijn), het geboortejaar en het jaar van 
overlijden.

Hoeveel procent kiest voor een naamplaatje? Ongeveer 80 %

Wordt die keuze doorgegeven via de begrafenisondernemer  bij overlijden? 
Ofwel bij de begrafenisondernemer ofwel rechtstreeks op de burgerlijke stand.

Wat is de kostprijs? 5 euro.

Wordt dat plaatje door het gemeentebestuur zelf aangemaakt of door een firma? 
Door de gemeente zelf.

Verloopt er veel tijd tussen de uitstrooiing en het aanbrengen van het naamplaatje? Neen.

Is dit opgenomen in het gemeentereglement? Kan dat ingekeken worden door derden? 
Dit is opgenomen in het gemeentelijkreglement op de begraafplaatsen, dat
binnenkort wel aangepast wordt en dan op onze website gepubliceerd zal worden. 

Affligem
inclusief
2 deelgemeenten

Te woord gestaan door: Nele Vaeyens 
Diensthoofd bevolking en burgerlijke stand

Nog niet in gebruik.
Nieuwe strooiweide 
met voorziene herdenkingszuil.



Lede
inclusief
4 deelgemeenten

Is het bij jullie mogelijk om zo een naamplaatje aan te brengen? 
Ja, in Lede worden standaard naamplaatjes gezet aan de strooiweide.

Hebben de mensen de keuze: volledig  anoniem, of met naambordje? 
Met naambordje is de regel, op vraag kan dit wellicht ook anoniem.

Hoeveel procent kiest voor een naamplaatje? Wordt voor iedereen voorzien.

Wordt die keuze doorgegeven via de begrafenisondernemer bij overlijden? 
Wordt voor iedereen voorzien.

Wat is de kostprijs? Het naamplaatje is gratis.

Wordt dat plaatje door het gemeentebestuur zelf aangemaakt of door een firma?
Het gemeentebestuur maakt de naamplaatjes zelf (technische dienst).

Verloopt er veel tijd tussen de uitstrooiing en het aanbrengen van het naamplaatje? 
De dag zelf.

Op welke kerkhof van jullie deelgemeenten kan zo een herdenkingsplaatje aangebracht 
worden?
Dit is voor Groot-Lede (dus alle deelgemeenten ook).

Is dit opgenomen in het gemeentereglement? Kan dat ingekeken worden door derden? 
Neen, dit staat niet in het reglement. 

Te woord gestaan door:
Anniek Vandoorne 
Gemeente Lede



Erpe - Mere
inclusief
6 deelgemeenten

Is het bij jullie mogelijk om zo een naamplaatje aan te brengen? Ja.

Hebben de mensen de keuze: volledig  anoniem, of met naambordje? 
Ja (via begrafenisondernemer).

Hoeveel procent kiest voor een naamplaatje?
Er zijn geen statistieken van maar het wordt door bijna iedereen gedaan.

Wordt die keuze doorgegeven via de begrafenisondernemer  bij overlijden? 
Het is de begrafenisondernemer die het plaatje meebrengt hetzelfde naamplaatje dat op
het voorlopig kruis komt bij een gewone begraving).

Wat is de kostprijs? Gratis.

Wordt dat plaatje door het gemeentebestuur zelf aangemaakt of door een firma?
Via begrafenisondernemer.

Verloopt er veel tijd tussen de uitstrooiing en het aanbrengen van het naamplaatje aan 
te brengen? Direct (de grafmaker bevestigt het plaatje direct op de voorziene plaats).

Op welke kerkhof van jullie deelgemeenten kan zo een herdenkingsplaatje aangebracht 
worden.  Allemaal.

Is dit opgenomen in het gemeentereglement? Kan dat ingekeken worden door derden? 
Niet opgenomen in het reglement.

Te woord gestaan door: 
Gerd De Coensel
Administratief medewerker
gemeentebestuur Erpe-Mere



Is het bij jullie mogelijk om een naamplaatje 
aan te brengen? Ja.

Wat staat er op het naamplaatje?
Het is de bedoeling dat er een en max. twee 
namen op worden vermeld.

Asse
inclusief
5 deelgemeenten.

Te woord gestaan door:
Melissa De Koninck
Deskundige/coördinator burgerzaken

Hoeveel procent kiest voor een naamplaatje? Indien niet gekend, meer of minder dan de helft? 
Dat weten we niet, maar minder dan de helft.

Wordt die keuze  doorgegeven via de begrafenisondernemer bij overlijden?
Ja, meestal wel. Soms wordt ook nadien (na meerdere maanden) nog een aanvraag ge-
daan.

Wat is de kostprijs? 51,17 euro per vermelde naam.

Wordt dat plaatje door het gemeentebestuur zelf aangemaakt of door een firma?
Het naamplaatje wordt door het gemeentebestuur verschaft (voor de uniformiteit). 
De aanvrager dient het te komen halen om het te laten  graveren. Nadien dienen ze het 
terug te brengen en wordt het door onze werfleider geplaatst.

Verloopt er veel tijd tussen de uitstrooiing en het aanbrengen van het naamplaatje?
Dat is afhankelijk van wanneer het plaatje gegraveerd teruggebracht wordt.

Op welke kerkhof van jullie deelgemeenten kan ook zo een herdenkingsplaatje aange-
bracht worden. Op al onze kerkhoven.

Hieronder een antwoord 
op uw vragen en in bijla-
ge ons reglement op de 
begraafplaatsen (zie art. 
5.2.19).



Verschillende 
Steden



Mechelen
inclusief
5 deelgemeenten

Is het bij jullie mogelijk om een naamplaatje aan te brengen? Ja.

Hebben de mensen de keuze: volledig  anoniem, of met naambordje ? 
De mensen hebben de keuze om al dan niet een naamplaatje aan te vragen.

Hoeveel procent kiest voor een naamplaatje? Iets meer dan de helft van de mensen 
kiest voor een naamplaatje (54% in 2018, voorlopig staan we op 58% voor 2019).

Wordt die keuze doorgegeven via de begrafenisondernemer bij overlijden?Ja (soms ge-
beurt het dat mensen bij de begrafenisondernemer geen naamplaatje aanvragen, en zich 
achteraf bedenken; in dat geval kunnen de mensen bij ons op de dienst begraafplaatsen 
ook zelf een naamplaatje aanvragen).

Hoeveel kost dat voor de mensen? 37 euro.

Wordt dat plaatje door het gemeentebestuur zelf aangemaakt of door een firma? 
Door een externe firma uit de stad Mechelen.

Verloopt er veel tijd tussen de uitstrooiing en het naamplaatje aan te brengen? 
Doorgaans enkele weken, wij plaatsen maandelijks een bestelling van naamplaatjes.

Op welke kerkhof van jullie deelgemeenten kan ook zo een herdenkingsplaatje aange-
bracht worden. 
Op alle begraafplaatsen (Mechelen, Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem)

Is dit opgenomen in het gemeentereglement? Kan dat ingekeken worden door derden? 
Ja, zie artikel 5.7 uit de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 
25 februari 2019.

Bijgevoegd: op de foto ziet u twee gedenkzuilen staan met goudkleurige naamplaatjes.

Te woord gestaan door:
Barbara Mariën
Administratief Medewerker
Stad Mechelen
Dienst Begraafplaatsen

Artikel 5.7: De naamplaatjes op herdenkingszuil of –muur van de strooiweide zijn aluminiumplaa
tjes van 0.14 m bij 0.055 m met daarin de naam, de voornaam, de geboortedatum en de sterfa
datum van de overledene gegraveerd. Deze naamplaatjes worden door toedoen van de stad 
geleverd, gegraveerd en geplaatst. De stad kiest ook of het gouda of zilverkleurige naamplaatjes 
zullen zijn, al naargelang de zuil waarop ze gekleefd worden. Deze plaatjes blijven 15 jaar, te 
tellen vanaf de datum van de asverstrooiing, op de gedenkzuil of –muur bevestigd. Bij gebrek 
aan plaats zullen de plaatjes eerder verwijderd worden. De aanvraag voor het laten aanbrengen 
van een naamplaatje gebeurt via het formulier “Uitvaartregeling” en wordt pas uitgevoerd nadat 
de aanvrager zich in regel gesteld heeft met het retributiereglement van de stad.



Dendermonde
inclusief
7 deelgemeenten

In Dendermonde werken wij inderdaad met naamplaatjes die aangebracht worden op 
een herdenkingszuil nabij de strooiweide. Op elke begraafplaats waar een strooiweide 
is, is er ook zo’n herdenkingszuil voor naamplaatjes. 
De plaatjes worden aangekocht door de stad. De begrafenisondernemer/betrokkene 
kan die naamplaatjes afhalen bij de grafmaker of er een aantal kopen aan onze loket-
ten. Momenteel kost dat 15 euro per stuk. De betrokkene/begrafenisondernemer staat 
zelf in voor het graveren. Meestal zal zo’n plaatje onmiddellijk na de uitstrooiing worden 
aangebracht op de zuil. Na 15 jaar worden ze in theorie verwijderd van de zuil. Meest-
al zal dit aangevraagd worden bij aangifte overlijden maar het kan ook op latere datum 
(binnen 15j na overlijden). Langer dan 15 jaar kan niet, er kan niet worden bijbetaald of 
vernieuwd. In ons politiereglement kan u daarover meer vinden en verwijs ik u door naar 
de website van de stad Dendermonde (begraafplaatsen – politiereglement).

Te woord gestaan door:
Krista Frickelo | Beleidsmedewerker begraafplaatsen Burgerlijke Stand 



Is het bij jullie mogelijk om een naamplaatje aan te 
brengen? Bij ons kan men naamplaatjes aanvra-
gen, deze worden besteld via onze dienst zodat de 
naamplaatjes allemaal uniform zijn. De prijs  is 79 
euro voor naamplaatjes aan de strooiweide.

Hebben de mensen de keuze: volledig  anoniem, 

Gent
met alle deelgemeenten met 
strooiweide

§10. Strooiweide  De strooiweide mag niet betreden worden, tenzij door de ambtenaar in functie 
voor het uitstrooien en het onderhoud.  Een naamplaat is niet verplicht. Indien er één gewenst is, 
moet die besteld worden bij de Dienst Burgerzaken.  Naamplaatjes worden bevestigd voor een 
termijn van 10 jaar met de mogelijkheid om deze termijn te verlengen met telkens 10 jaar. De naama
plaatjes die werden opgehangen vóór de inwerkingtreding van huidig reglement, worden 20 jaar na 
datum van overlijden weggenomen. De weggenomen naamplaatjes worden één jaar bijgehouden en 
kunnen opgehaald worden door de nabestaande(n).

Te woord gestaan door: Liesbet Mulkens 
Consulent Dienst Burgerzaken -
Loket Burgerlijke Stand - Overlijden. Stad Gent

of met naambordje? Men kan zelf kiezen of er een naamplaatje aan de strooiweide 
wordt gehangen. Dit is niet verplicht.

Hoeveel procent kiest voor een naamplaatje? Hier hebben we niet direct statistieken van.
 
Wordt die keuze doorgegeven via de begrafenisondernemer bij overlijden? 
Dit wordt doorgegeven door de begrafenisondernemer maar soms is dit ook op vraag 
van de nabestaanden. Soms kiezen mensen bv om na het vervallen van een concessie 
voor een ontgraving gevolgd door een uitstrooiing. In dat geval vragen zij zelf via onze 
dienst een naamplaatje.

Wat is de kostprijs? Een naamplaatje voor aan de strooiweide kost 79€ en kan 10 jaar 
blijven hangen.

Wordt dat plaatje door het gemeentebestuur zelf aangemaakt of door een firma? 
Wij bestellen dit.

Verloopt er veel tijd tussen de uitstrooiing en het aanbrengen van het naamplaatje?
Dit kan toch ruim een maand duren.

Op welke kerkhof van jullie deelgemeenten kan zo een herdenkingsplaatje aangebracht 
worden. Op alle begraafplaatsen met strooiweide.

Is dit opgenomen in het gemeentereglement? Kan dat ingekeken worden door derden? 
Graag verwijs ik naar  reglement (art 18 § 10) : https://stad.gent/nl/reglementen/politiere-
glement-op-de-begraafplaatsen-en-de-lijkbezorging-0 



Ninove
inclusief
11 deelgemeenten

Is het bij jullie mogelijk om een 
naamplaatje aan te brengen? 
Ja, op alle begraafplaatsen met 
strooiweide is er een herden-
kingszuil waar de mogelijkheid 
is om een naamplaatje aan te 
brengen.
Hebben de mensen de keuze: 

Te woord gestaan door:
Carmen Maes
Administratief medewerkster

volledig  anoniem, of met naambordje? 
Dit naamplaatje is niet verplicht.

Hoeveel procent kiest voor een naamplaatje? In 2016 was dit 33% van de personen 
die verstrooid werden, in 2017 bijna 50%. Recentere cijfers kan ik u op dit moment niet 
bezorgen.

Wordt die keuze  doorgegeven via de begrafenisondernemer  bij overlijden? 
Meestal wel. Dit kan ook later aangevraagd worden bij ons aan het loket.

Wat is de kostprijs? Dit plaatje kost 70 euro. 

Wordt dat plaatje door het gemeentebestuur zelf aangemaakt of door een firma? 
Hiervoor is er een uitbesteding aan een begrafenisondernemer.

Verloopt er veel tijd tussen de uitstrooiing en het aanbrengen van het naamplaatje? 
Als de bestelling tijdig is doorgegaan dan wordt het plaatje gelijktijdig met de uitstrooiing 
aangebracht.

Op welke kerkhof van jullie deelgemeenten kan zo een herdenkingsplaatje aangebracht 
worden. Dit kan op alle begraafplaatsen van Ninove.

Is dit opgenomen in het gemeentereglement? Kan dat ingekeken worden door derden? 
Neen, deze gunning werd beslist op het college van burgemeester en schepenen.



Is het bij jullie mogelijk om een naam-
plaatje aan te brengen?
Ja, naast de strooiweide is een gedenk-
zuil voorzien.

Hebben de mensen de keuze: volledig  
anoniem, of met naambordje?
De naamplaatjes zijn niet verplicht en 
worden op initiatief van de nabestaan-
den aangebracht.

Hoeveel procent kiest voor een naam-
plaatje? 95%

Wordt die keuze  doorgegeven via de 
begrafenisondernemer bij overlijden?
De naamplaatjes zijn enkel via de 

Geraardsbergen
en hun 16 begraafplaatsen

begrafnisondernemers te verkrijgen, niet via de stad.

Wat is de kostprijs? Afhankelijk van de begrafenisondernemer.

Wordt dat plaatje door het gemeentebestuur zelf aangemaakt of door een firma?
Meestal door de ondernemers zelf.

Verloopt er veel tijd tussen de uitstrooiing en het aanbrengen van het naamplaatje?
Meestal onmiddellijk na de uitstrooiing.

Op welke kerkhoven van jullie deelgemeenten kan zo een herdenkingsplaatje aange-
bracht worden.
Op alle 16 begraafplaatsen van Geraardsbergen.

Is dit opgenomen in het gemeentereglement? Kan dat ingekeken worden door derden?
Opgenomen in het politiereglement op de begraafplaatsen, consulteerbaar via 
onze website (art. 79 en 80, zie link hieronder)
https://www.geraardsbergen.be/File/Download/3526/3968D62B4A1FD18EE7C
19B9168C04C50?checkD=1

Te woord gestaan door:
Stijn Maertens
dienst Burgerzaken Geraardsbergen



Is het bij jullie mogelijk om 
een naamplaatje aan te 
brengen? Ja.

Hebben de mensen de 
keuze: volledig  anoniem, 
of met naambordje? Ja.

Sint-Niklaas 
Crematorium Heimolen inclusief alle begraafplaatsen.

Te woord gestaan door: 
Carla Rogiers
dienst begraafplaatsen
stad Sint-Niklaas

Hoeveel procent kiest voor een naamplaatje? Geen idee dit werd nog niet berekend.

Wordt die keuze  doorgegeven via de begrafenisondernemer  bij overlijden? Ja.

Wat is de kostprijs? 45 euro voor een periode van 10 jaar. 

Wordt dat plaatje door het gemeentebestuur zelf aangemaakt of door een firma? 
Door eigen dienst.

Verloopt er veel tijd tussen de uitstrooiing en het aanbrengen van het naamplaatje?
Neen, naamplaatje kan op de dag van de verstrooiing bevestigd worden. 

Op welke kerkhof van jullie deelgemeenten kan zo een herdenkingsplaatje aangebracht 
worden?. Op alle begraafplaatsen. 

Is dit opgenomen in het gemeentereglement? 
Het reglement op de stedelijke begraafplaatsen kan door derden ingekeken worden. Zie 
sint-niklaas.be en bijgevoegd. Meer informatie over het naamplaatje vindt u in artikel 23. 

Kan u mij hieromtrent nog andere nuttige informatie geven? De gedenkzuilen werden 
door een externe firma gebouwd. Het tarief voor 3 zuilen bedroeg toen 6.600 EUR. De 
aankoop van een graveermachine moet eveneens in rekening worden gebracht. Wij 
hebben zelf een oude machine: ik ben dus niet op de hoogte van de aankoopprijs. 



Voorbeelden van  
andere

begraafplaatsen



Halle nieuwe muurHalle

RuisbroekSint Martens Latem

PoperingeSt Gillis



Sint-Pieters-Leeuw

Sint-Amands Meulebeke

Baasrode

KapellenIzegem

Buggenhout

Hofheide

Diepenbeek



Lokeren

Sinaai

Zele

Rummen



Crematorium Westlede:
 Lochristi

Uit onze rondvraag blijkt dat naast de begraafplaatsen, ook de crematoria een 
strooiweide inclusief een herdenkingszuil met naamplaatjes bezitten.

Bij  het crematorium Westlede kost een naambordje 50 euro

Strooiweide A Strooiweide B

DUO NAAMPLAATJES
Vanaf dit jaar kunnen twee namen op een 
naamplaatje vermeld worden.



  
    hoeveel %      kostprijs wie maakt 
     kiest naamplaatje   naamplaatje

  Lebbeke    60 % 5 € firma

  Opwijk 80 % 25 € firma

  Affligem 80 % 5 € gemeente zelf

  Lede 95 % gratis gemeente zelf

  Erpe-Mere 98 % gratis  begrafenisondernemer 

  Dendermonde niet gekend 15 € niet gekend

  Mechelen 58 % 37 € firma

  Sint Niklaas niet gekend 45 € gemeente zelf

  Gent niet gekend 79 € firma

  Asse minder dan 50% 51,17 € familie

  Ninove 50 % 70 € firma

  Geraardsbergen 95 % niet gekend begrafenisondernemers

  Lochristie niet gekend 50 € niet gekend

Samenvatting

- Uit onze rondvraag blijkt dat Groot-Aalst als enige niet beschikt over een
 herdenkingzuil op de strooiweides op de begraafplaatsen.

- De keuze tot volledige anonimiteit moet liggen bij de overledene/nabestaanden. 



- Bij ons eerder verzoek aan de stad Aalst, werd ons geantwoord dat mensen voor ano-
nimiteit kiezen en dat ze zelf geen eerdere vragen kregen naar het plaatsen van naam-
bordjes op de strooiweides van hun begraafplaatsen.
 
Bij een bezoek aan het kerkhof in Aalst centrum kan je, zoals de foto het weergeeft, het 
tegendeel zien. Nabestaanden hangen zelf een foto of bidprentje op aan de omheining 
van de strooiweide. Hierdoor krijg je een rommelig en slordig beeld, maar de rouwende 
mensen en diegenen die hun nabestaanden gedenken, vinden hierin toch troost. 
 
Ook begrafenisondernemers uit de steek bevestigen ons dat er veel vraag naar is.

Initieel was het de bedoeling dat uitgestrooid worden het einde was, maar dat is nu geë-
volueerd. Mensen willen wel de keuze om al dan niet een naambordje te laten plaatsen.

- Bij de aanmaak van het naambordje kan men tegen betaling van 
een hogere vergoeding, eveneens de mogelijkheid bieden om een
foto op het naambordje te laten plaatsen wat zeker een meerwaarde geeft.
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Strooi uit mijn as
zodat wat eens mijn lichaam was

de weg kan vinden naar alles 
wat ik eens  beminde.

Strooi uit mijn as, 
zodat wat eens mijn lichaam was, 

kan vliegen door de wind. 
Naar zee, en strand, 
genieten als een kind.

Strooi uit mijn as, 
herinner mij  zoals mijn lichaam was
Gedenk mijn naam op deze plaats 
als teken van mijn aards bestaan.


