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GEMEENTE PELT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 31 MAART 2022
Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Frank Seutens, Leon Alders, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven, Anita Horions,
Katrijn Conjaerts, Kim Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Ann Kauffmann, Hans Proost,
Louis Dirkx, Sofie Monsieurs en Stijn Philippe, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
Begraafplaats Eindakker - verplaatsing columbarium.
Aanleiding en doel
Het columbarium van de begraafplaats Eindakker dateert van het begin van de jaren ’80 van vorige eeuw. Een
opfrissing van de omgeving dringt zich op.
Juridische gronden
Decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40.
Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging, meer bepaald artikel 2 en 4.
Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van de begraafplaatsen en
crematoria.
Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en
de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten.
Gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 27 juni 2019.
Gemeentelijk retributiereglement op de begraafplaatsen van 27 juni 2019.
Motivering
Het columbarium van de begraafplaats Eindakker dateert van het begin van de jaren ’80 van vorige eeuw. Een
opfrissing van de omgeving dringt zich op.
Er zal een nieuw columbarium geplaatst worden op een meer centrale plaats van de begraafplaats, in de omgeving
van de strooiweide en de urnekelders.
Het gemeentebestuur zal instaan voor alle kosten naar aanleiding van het verplaatsen van de urnen die opgenomen
zijn in het huidige columbarium, gaande van columbariumnis en naamplaat tot het overbrengen en bijzetten van de
urnen.
Nabestaanden worden aangeschreven met een mededeling per brief, aanplakking op de begraafplaats en bij de
nissen.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT :
Artikel 1.De gemeenteraad beslist om op de begraafplaats Eindakker een nieuw columbarium te plaatsen en de urnen die zijn
opgenomen in de nissen van het bestaande columbarium te verplaatsen naar de nieuwe locatie. De kosten voor de
overbrenging van de urnen en aankoop en plaatsing van de nieuwe nissen met naamplaat zullen gedragen worden
door het gemeentebestuur.
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Artikel 2.De intentie tot overbrenging van de urnen uit het huidige columbarium naar de nieuwe locatie zal bekendgemaakt
worden door aanplakking ter plaatse gedurende één jaar en door het aanschrijven van nabestaanden.
Artikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
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voor eensluidend uittreksel:

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met code 7426-7688-6607-6716 en wachtwoord lexiryf

