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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

ZITTING VAN 25 OKTOBER 2018 

Aanwezig: Aelvoet Carlos, Voorzitter; 
Vander Meeren Luc, Burgemeester; 
Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem 
Maarten, Schepenen; 
Vervaeck Marnix, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,  
Van Merhaeghe Pascal, Cnudde Frank, Cousaert Yves, Speleers Piet, 
Van Cauwenberghe Olivier en Desloovere Koen, Raadsleden; 
Fonteyne Kurt, Voorzitter O.C.M.W. – Schepen, aanwezig met raadgevende 
stem; 
Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

Verontschuldigd: De Cordier Koen, Raadslid. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

DAGORDE: Grondbeleid. Begraafplaatsen. Aanpassing reglement. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de artikelen 15bis, §2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de be-
graafplaatsen en de lijkbezorging; 

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewij-
zigd bij de decreten van 10 november 2005, 18 april 2008, 9 december 2011, 22 februari 2013, 28 
oktober 2016 en 10 februari 2017; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en 
beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van 2 december 2005; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de voor-
waarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 februari 2006 tot vaststelling van de 
wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen …; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2014 houdende goedkeuring van het 
reglement op de begraafplaatsen dat van kracht is geworden met ingang van 15 maart 2014; 

Overwegend dat in het reglement is bepaald dat het verboden is om met voertuigen de be-
graafplaatsen binnen te rijden, behalve voor wat ceremonie- en dienstvoertuigen betreft en om 
uitzonderlijke redenen waarvoor toestemming wordt verleend door de burgemeester; 
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Overwegend dat het voor ouderen en minder validen uiterst moeilijk is om op het kerkhof in 
de deelgemeente Wortegem de lange afstand tot het graf van hun dierbare overledenen te voet 
af te leggen; 

Dat het daarom aangewezen is om op bepaalde tijdstippen voertuigen op het kerkhof van 
Wortegem toe te laten; 

Gelet op het eerste voorstel van het college van burgemeester en schepenen om – zoals 
vermeld in de toelichtende nota bij de uitnodiging tot de raadzitting – op het kerkhof van Worte-
gem voertuigen toe te laten, elke laatste donderdag van de maand vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur, 
voor zover er op dat tijdstip geen teraardebestellingen plaatsvinden; 

Overwegend dat nu echter door het college wordt voorgesteld om – rekening houdend met 
het schoolverkeer op donderdag – elke laatste woensdag van de maand vanaf 14.00 uur tot 16.00 
uur voertuigen toe te laten op het kerkhof van Wortegem, voor zover er op dat tijdstip geen ter-
aardebestellingen plaatsvinden; 

Gelet op het voorstel van de leden van de N-VA-fractie om ook twee zaterdagen vóór 1 no-
vember en één zaterdag na 1 november van 09.00 uur tot 16.00 uur voertuigen toe te laten op het 
kerkhof van Wortegem, voor zover er op die tijdstippen geen teraardebestellingen plaatsvinden; 

Dat na beraad wordt beslist om te stemmen over het nieuwe voorstel van het college van 
burgemeester en schepenen en over het voorstel van de leden van de N-VA-fractie; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art. 1. Het art. 39 van het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2014, houdende goedkeuring van 
het reglement op de begraafplaatsen, wordt aangepast als volgt:  
“Verboden 
Op de begraafplaatsen is het verboden handelingen te verrichten waardoor de orde of de 
aan de overledenen verschuldigde eerbied verstoord wordt.  
Het is in het bijzonder verboden om 
a. aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen die bepaald 

zijn in het decreet van 16 januari 2004 of in dit reglement; 
b. goederen te koop aan te bieden of diensten aan te bieden; 
c. de grafperken en de aanplantingen van de begraafplaats en de aanhorigheden te be-

treden of op welke wijze dan ook te beschadigen; 
d. de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze dan ook te be-

schadigen; 
e. binnen de omheining van de begraafplaats of de aanhorigheden vuilnis en afval neer te 

leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen; 
f. zich op de begraafplaats en de aanhorigheden te gedragen op een wijze die niet over-

eenstemt met de ernst en de stilte van de plaats, met de eerbied verschuldigd aan de 
doden; 

g. met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, behalve  
- op het kerkhof in de deelgemeente Wortegem,  
 - elke laatste woensdag van de maand vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur,  
 - 2 zaterdagen vóór 1 november vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur,  
 - 1 zaterdag na 1 november vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur,  
 voor zover er op die tijdstippen geen teraardebestellingen plaatsvinden;  
- voor wat ceremonievoertuigen en dienstvoertuigen betreft;  
- om uitzonderlijke redenen waarvoor toestemming wordt verleend door de bur-
 gemeester; 
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h. opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan 
de doden verschuldigde eerbied verstoren.”. 

Art. 2. Onderhavig besluit treedt in werking met onmiddellijke ingang. 

Art. 3. Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, overeenkomstig 
art. 186 van het gemeentedecreet. 

Art. 4. Overeenkomstig art. 187 van het gemeentedecreet wordt deze bekendmaking met de da-
tum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art. 5. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Griffie van de Rechtbank van Eer-
ste Aanleg en van de Politierechtbank. 

Namens de Gemeenteraad, 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter, 
get. Buysschaert An. get. Aelvoet Carlos. 

Voor eensluidend afschrift, 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter, 

Buysschaert An. Aelvoet Carlos. 


