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Advies 2019/4

Wijziging van art.11 van het Stedelijk Reglement op de begraafplaatsen en
de lijkbezorging - Bijzonder Politiereglement 

Situering van het advies

Het huidig reglement bepaalt dat de begraafplaats in de Pontstraat in Eine enkel mag
betreden worden door voetgangers met uitzondering door personen met een 
parkeerkaart, door mensen met een handicap en personen met ernstige 
gezondheidsproblemen mits een toelating van de burgemeester.
Overwegende de uitgestrektheid van de begraafplaats is het voor senioren, die het 
grootste deel van de bezoekers uitmaken, ondoenbaar om te voet een bloemstuk te 
brengen op de meest afgelegen perken.
Overwegende het feit dat er , zeker in de periode rond Allerheiligen, onvoldoende 
parkeerplaats aanwezig is dicht bij de ingang.
Overwegende het feit dat de meerderheid van de bezoekers dit reglement negeert en
zich met hun voertuig op de begraafplaats begeven en daarbij soms tot aan de 
graven rijden, met verkeersproblemen tot gevolg. 
Dat het derhalve noodzakelijk is dit reglement dat stamt uit de tijd dat er slechts een 
paar perken dicht bij de ingang werden gebruikt, aan te passen aan de huidige 
realiteit.

HET ADVIES
De Seniorenraad verzoekt het bestuur om art 11 van bovenvermeld reglement een 
paragraaf toe te voegen die de toelating om met een voertuig de begraafplaats te 
betreden uitbreidt voor alle personen boven de 65 jaar die zelf een voertuig besturen 
of aanwezig zijn in een voertuig.
Het is ook gewenst te stipuleren dat voor bezoekers enkel personenwagens en 
gehandicaptenvoertuigen op de begraafplaats mogen worden gebruikt
Deze voertuigen mogen alleen gebruik maken van de hoofdweg, vanaf de ingang 
aan de Pontstraat tot de uitgang in de Meulewal-straat en alleen in deze richting. Het 
is ten strengste verboden voor deze voertuigen om de zijwegen naar de perken in te 
rijden. 
Het hek aan de uitgang dient uiteraard open te blijven gedurende de openingsuren.


