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Persbericht
PRAKTISCHE SCHIKKINGEN BEGRAAFPLAATSEN
1 NOVEMBER
Vlotte verkeerscirculatie
Bijna de helft van de Roeselaarse graven bevindt zich op de begraafplaats in de
Groenestraat. Rond Allerheiligen kan het in de omgeving druk worden en zijn enkele
verkeersmaatregelen nodig.
Van dinsdag 30 oktober tot en met donderdag 1 november wordt de verkeerscirculatie
aangepast. In de Groenestraat tussen de gewestweg N32 en de Piljoenstraat wordt
eenrichtingsverkeer ingevoerd en mag niet worden geparkeerd aan de kant van de
onpare huisnummers.
Toegankelijkheid
De begraafplaatsen zijn toegankelijk van 8 u. tot zonsondergang. Tijdens deze
uitzonderlijk drukke periode worden geen voertuigen toegelaten. Mensen die moeilijk te
been zijn, kunnen gebruik maken van de rolstoelen. Op de begraafplaats in de
Groenestraat kan dit op eenvoudig verzoek bij de medewerkers. Voor andere
begraafplaatsen kan je vooraf een afspraak maken via 051 26 21 31.
In de dagen voor Allerheiligen zal een medewerker aanwezig zijn op de begraafplaats in
de Groenestraat. Hij kan je helpen met het opzoeken van de nodige gegevens. Op alle
begraafplaatsen is ook een aanraakscherm voor het opzoeken van de rustplaatsen.
Bloemenverkoop
Op 30 en 31 oktober en ook op 1 november kan je aan de ingang van de oude stedelijke
begraafplaats bloemen kopen. Ook op de begraafplaats in de Groenestraat en in
Rumbeke zal een standhouder bloemen te koop aanbieden.
Waterpunten
Op de begraafplaatsen werden gieters bij de waterpunten geplaatst. Met een muntstuk
van 2 euro kan je een gieter uit het rek ontlenen. Zo hoef je zelf geen flessen, emmers of
bidons mee te brengen. Van 31 oktober tot en met 5 november mogen de
grafmonumenten niet meer met water worden gereinigd.
Wegnemen bloemen
De traditie om overleden familieleden en vrienden begin november te herdenken, zorgt
elk jaar voor een kleurenpracht van bloemstukken en -potten op de Roeselaarse
begraafplaatsen. Na verloop van tijd verwelken de bloemen en oogt het kerkhof niet
meer mooi, eerder slordig. Daarom zal de stad bloemstukken en bloempotten met
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natuurlijke bloemen geplaatst ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen,
verwijderen. Je kan als nabestaande de bloemen zelf recupereren. Dan moet je ze voor 1
december van het grafzerk wegnemen. Vanaf 1 december worden alle bloemen en
bloemstukken door de stadsdiensten weggenomen. De lege schaaltjes en sierpotten
blijven op het graf staan en worden pas in januari verwijderd.
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