Provincie West-Vlaanderen - arrondissement Roeselare – gemeente Lichtervelde

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting:

25 september 2017

Plaats

Gemeentehuis (Raadzaal)

Aanwezig:

Ria Beeusaert-Pattyn, burgemeester-voorzitter
Els Kindt, Jos Goethals, Steven Bogaert, schepenen
Roos Vanwalleghem, OCMW-voorzitter
Hans Delameilleure, Johan Vandenbussche, Modest Derho, Rik
Vierstraete, Joke Van Doorne, Ole Tavernier, Guido Vanwalleghem,
Brand Perneel, Sofie Steurbaut, Veroniek Vanrobays, Lieve Vanden
Bussche, Marc Dereere, Delphy Denoo, Wendy Compernol, Linda
Dewulf, raadsleden
Joost Vanderhaeghe, secretaris wnd

Dit agendapunt maakt deel uit van de openbare zitting
Agendapunt:

Gemeentelijke begraafplaats - uitbreiding reglement

Aanleiding en voorgeschiedenis
Door de vraag tot het voorzien van een sterretjesweide op de gemeentelijke begraafplaats
dient het gemeentelijk reglement aangepast.
Juridische grond
Administratie verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging goedgekeurd in
gemeenteraadszitting van 3 september 2007, zoals tot op heden aangepast.
Motivering
Dit initiatief is er gekomen na overleg met de stakholders terzake.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1. De administratieve verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging zoals
vermeld wordt aangepast door wijziging aan volgende artikelen:
1/ Artikel 15
§1 Op de begraafplaats worden zones voorzien bestemd voor graven, een urnenveld, een
strooiweide voor verstrooiing van de as, een columbarium voor bijzetting van de as en een
Sterretjesweide.
§2 De zones bestemd voor graven, worden onderverdeeld in
een zone voor bijzetting in vergunde grond in grafkelder,
een zone voor bijzetting in niet-vergunde grond.
Er wordt eveneens een zone voorzien voor de begraving van kinderen in volle grond,
hetzij in vergunde, hetzij in niet-vergunde grond.
§3 In de columbaria worden nissen met of zonder vergunning voorzien.
§4 Op het urnenveld kunnen de asurnen bijgezet worden hetzij in vergunde, hetzij in nietvergunde grond.
§5 De Sterretjesweide is het herdenkingsveld opgericht voor niet levensvatbaar geboren
kinderen/foetussen zonder beperking op het aantal weken.
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Art.2. Dit besluit wordt bekendgemaakt.
Art.3. Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit
besluit.
2/ Artikel 17
De grond voor teraardebestelling in gewone graven in niet-vergunde grond, de nietvergunde nissen in het columbarium en de niet-vergunde grond op het urnenveld wordt
teruggenomen op 31 december van het tiende jaar, te rekenen vanaf de datum van de
teraardebestelling of bijzetting.
Deze bekendmaking wordt bij akte van de Burgemeester aangeplakt bij de ingang van de
begraafplaats.
De niet teruggenomen voorwerpen worden van ambtswege door het gemeentebestuur
weggeruimd en worden eigendom van de gemeente.
Een niet-geconcedeerd graf of nis wordt teruggenomen op 31 december van het tiende
jaar te rekenen vanaf de datum van teraardebestelling of bijzetting. Dergelijk graf mag
enkel verwijderd worden nadat gedurende een jaar een afschrift van de beslissing tot
verwijdering, zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats werd uitgehangen.
Na verwijdering van de graven of nissen wordt een herinneringsbord voorzien met de
namen en geboorte- en sterfdatum van de overledenen.
3/J° Kinderbegraafplaats
Artikel 43
Op de begraafplaats wordt een zone voorbehouden voor het begraven van kinderen. Dit
kan zowel in vergunde als in niet-vergunde grond. In deze zone worden geen grafkelders
geplaatst.
De gedenktekens, zerken en graftekens te plaatsen op deze graven mogen niet langer zijn
dan 1m, niet breder dan 0,50m en niet hoger dan 1,25m.
4/ Artikel 43 bis
Ouders kunnen, ook retroactief, een aanvraag doen tot het plaatsen van een
herinneringsteken, al of niet met naamvermelding, op de sterretjesweide. Als opschrift
wordt enkel de naam van het kindje (voornaam en familienaam) en datum van
geboorte/overlijden toegelaten.
De herinneringstekens zijn uniform en worden geleverd door de gemeente.
De herinneringstekens worden geplaatst door de begraafplaatsverantwoordelijke. Het is
niet toegelaten om op of aan de sterretjesweide sierstukken, namaakbloemen,
bloemstukken of andere versiersels te plaatsen.
Art.2. Dit besluit wordt bekendgemaakt, het College is belast met de uitvoering.
Namens de gemeenteraad:
In opdracht :
secretaris wnd,
(get.) Joost Vanderhaeghe
secretaris wnd,
Joost Vanderhaeghe

burgemeester-voorzitter,
(get.) Ria Beeusaert-Pattyn
Voor éénsluidend afschrift:
burgemeester-voorzitter,
Ria Beeusaert-Pattyn
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