
Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 17 DECEMBER 2019 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De 
Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, 
Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre 
Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Ilse Stockbroekx, raadslid.

REGLEMENT NIEUW URNENVELD (NIEUWE BENAMING: URNENTUIN)

De raad,

Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging van 5 december 2016;

Overwegende dat het huidige urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats bijna vol is;

Overwegende dat er daarom een nieuw urnenveld werd aangelegd;

Gelet op het collegebesluit van 7 november 2019 waarin het college van burgemeester en schepenen 
een reglement voor het nieuwe urnenveld (nieuwe benaming: urnentuin) heeft goedgekeurd;

Gelet op de gevoerde besprekingen;

Besluit:  met 30 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, 
Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels 
Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smet, 
Véronique D'Exelle stemmen ja.

Artikel 1

Goedkeuring te hechten aan onderstaande tekst, die in het Bijzonder Politiereglement op de 
lijkbezorging en de gemeentelijke begraafplaats zal worden verwerkt.

Artikel 2

Deze wijziging in het Bijzonder Politiereglement op de lijkbezorging en de begraafplaats geldt 
onmiddellijk en zal later in de gecoördineerde versie van het Algemeen Politiereglement Schoten 
worden opgenomen.
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Artikel 3

De retributies voor het verlenen van een concessie in de urnentuin worden vastgelegd in het daartoe 
bestemde retributiereglement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglement urnentuin.

Artikel 1

Het nieuwe urnenveld de benaming 'urnentuin' te geven.

Artikel 2

Deze urnentuin zal enkel concessies bevatten, geen gewone lijn.

Artikel 3

De voorschriften rond de graftekens zijn:

- Er dient verplicht gebruik gemaakt te worden van de door de gemeente aangeboden 
urnenzuil (= het gedeelte dat zich bovengronds bevindt en waarin de asurnen worden 
geplaatst)

- Bovenop de deksteen op de urnenzuil bevindt zich een afdekplaat die door de gemeente werd 
bevestigd. De nabestaanden betalen voor deze afdekplaat, plaatsing inbegrepen

- De nabestaanden hebben twee mogelijkheden om de gegevens van de overledene op de 
afdekplaat te laten plaatsen:

- De afdekplaat laten graveren: Op de afdekplaat worden de naam, voornaam, en 
minstens geboorte- en overlijdensjaar van de overledene(n) gegraveerd. Op de 
afdekplaat mogen geen geboorte- en overlijdensdata van personen die er niet 
begraven liggen, vermeld worden. Het graveren dient uiterlijk binnen 1 maand na 
bijzetting te gebeuren, bij een steenkapper naar keuze. De afdekplaat wordt, na het 
graveren, teruggeplaatst door de steenkapper, onder toezicht van het 
gemeentepersoneel van de begraafplaats

- Gebruik maken van een aluminium plaatje dat op de afdekplaat wordt bevestigd: De 
begrafenisondernemer levert binnen 1 maand na bijzetting een plaatje in aluminium 
(20,00 cm lang en 5,00 cm breed) waarop de naam, voornaam, en minstens 
geboorte- en overlijdensjaar van de overledene(n) dienen vermeld te worden. Op dit 
plaatje mogen geen geboorte- en overlijdensdata van personen die er niet begraven 
liggen, vermeld worden. Op het plaatje mag een foto van de overledene of een 
geloofssymbool aangebracht worden. Dit plaatje wordt geplaatst door de 
verantwoordelijke van de begraafplaats.

- Er mogen rondom de afdekplaten geen afsluitingen, omheiningen, bloemen en planten 
aangebracht worden. Enkel losstaande bloemen en planten aan de voorzijde van de 
afdekplaten zijn toegelaten in de periode van half oktober tot Allerzielen

- In de urnenzuil kunnen maximaal drie standaardurnen geplaatst worden. Bij de aankoop van 
sierurnen dient rekening gehouden te worden met de binnenafmetingen van de urnenzuil:

- hoogte interne nis: 40,00 cm

- doormeter interne nis: 39,00 cm.
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Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


