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ZEDELGEM  Begraven 
wordt een stuk duurder in 
Zedelgem. Schepen van Be
graafplaatsen Patrick Arnou 
(CD&VNieuw) stelde tij
dens de gemeenteraad de 
nieuwe tarieven voor. ‘Na ze
ven jaar was het aangewezen 
om de tarieven van de grond 
en nisconcessies te herzien’, 
zegt Arnou.

‘Onze tarieven waren in 
vergelijking met de buurge
meenten totaal achterhaald. 
Mensen uit andere gemeen
ten werden in Zedelgem be
graven. Tot nu toe werd een 
concessie voor een grafkel
der enkel voor vijftig jaar 
toegekend. Voortaan is ook 
een periode van 25 jaar mo
gelijk.’

‘Het is een vrij aanzienlijke 
verhoging, maar in vergelij
king met de buurgemeenten 
blijven we bij de goedkoop
ste van de streek. We moeten
ook de kostprijzen van het 
onderhoud erbij rekenen. Als 
Brugge drie keer meer 
vraagt, kun je bezwaarlijk 
stellen dat de Zedelgemnaar 

benadeeld wordt. De aanpas
sing is niet onredelijk.’

‘Goed gepluimd’

De NVAfractie stemde te
gen het voorstel en fractie
leider Jef Bogaert zwaaide 
met een kip: ‘Toen ik het 
nieuwe voorstel zag, voelde 
ik me een beetje als dit kie
ken. Eentje dat na zijn dood 
nog eens goed gepluimd 
werd. Dat men de prijzen 
van de grafconcessies verge
lijkt met de prijzen van om
liggende gemeenten is aan
vaardbaar, maar dan enkel 
op voorwaarde dat alleen de 
duurste van de omringende 

gemeenten in de vergelijking 
opgenomen zijn. Torhout en 
Jabbeke ontbreken, maar 
zijn wel goedkoper.’

‘In het voorstel wordt de 
kostprijs voor een graf, graf
kelder of zandgraf minstens 
verdubbeld. De bedragen, die 
men met dit voorstel wil 
aanrekenen aan de familie 
van de overledene, overstij
gen wellicht ruimschoots de 
reële kosten. Op deze manier 
wordt een sterfgeval een 
bron van inkomsten van de 
gemeente. Na deze legisla
tuur zal men weer fier en 
met veel bravoure beweren 
dat de belastingen niet geste
gen zijn’, zegt Bogaert.

De tarieven voor het 
verlenen van grond 
en nisconcessies gaan 
fors omhoog in Zedel
gem. ‘Onze tarieven 
waren in vergelijking 
met de buurgemeenten 
totaal achterhaald’, 
zei schepen van 
Begraafplaatsen 
Patrick Arnou 
(CD&VNieuw).

Gemeente verhoogt tarieven 
voor grond en nisconcessies

Graf in Zedelgem 
plots fors duurder

DANNY LINGIER

‘Mensen uit andere gemeenten werden 
in Zedelgem begraven’, klinkt het. Foto: mvn

  Elf artsen en personeelsleden
van het SintRembertzieken
huis in Torhout nemen deze zo
mer deel aan de derde editie 
van Tour for Life, een achtdaag
se fietstocht van 1.400 kilome
ter ten voordele van de ALSli
ga. Het team doopte zichzelf 
‘De Rembo‘s’ en wil met de 
tocht 25.000 euro inzamelen 
voor onderzoek naar de spier
ziekte ALS. 

Hun avontuur start op 30 au
gustus in het Italiaanse skidorp 
Bardonecchia en eindigt op 6 
september in Torhout. ‘De 
tocht loopt door de Alpen, de 
Jura, de Vogezen en de Arden
nen’, zegt revalidatiearts Jan de 
Decker, die vorig jaar deelnam 
met een team van Vlaamse art
sen. ‘Op het programma staan 
onder meer Tourcols zoals Alpe 
d‘Huez, Col de la Madeleine en 

Croix de Fer. Normaal finishen 
de deelnemers op de Muur van 
Geraardsbergen, maar wij ein
digen in Torhout.’ 

Naast Jan de Decker maken 
ook dokter Wim Van Haute en 
personeelsleden Heidi Alle
meersch, Nancy Allemeersch, 
Stefaan Bonne, Bram Claeys, 
Levi Verscheure, Johan Logier, 
Pieter Mattheus, Stefaan Van
dekinderen en Marc Gevaert 
deel uit van ‘De Rembo’s’. Voor 
de begeleiding onderweg zor
gen MarieJeanne Uittenhove, 
haar man Walter Vanhooren, 
Sofie Senaeve en Marc Sinne
sael. 

Het geld wordt samengebracht
via sponsoring en diverse ac
ties, zoals onlangs nog tijdens 
een spaghettiavond in het Tor
houtse KTA. Wie een bijdrage 
wil leveren, vindt de nodige in
fo op rembo2015.word
press.com.  (aft)

‘De Rembo’s’ beklimmen 
Tourcols voor ALSliga

 ‘De Rembo’s’ willen een bedrag van 25.000 euro inzamelen. Foto: mvn

TORHOUT Artsen en per
soneelsleden van het Sint
Rembertziekenhuis in Tor
hout gaan deelnemen aan 
Tour for Life. Dat is een 
fietstocht van 1.400 kilo
meter ten voordele van de 
ALSliga. De fietstocht 
start op 30 augustus in Ita
lië en eindigt op 6 septem
ber in Torhout.

,, JAN DE DECKER
Revalidatiearts
 

De tocht loopt door 
de Alpen, de Jura, 
de Vogezen en de 
Ardennen

Twee dagen vroeger dan ge
pland sloten de hulpverleners 
hun veertiendaagse af. De ver
koop van 10.000 stickers in 
KnokkeHeist was goed voor 
een opbrengst van 50.000 eu
ro. Een op de vijf Vlaamse 
huisgezinnen steunt opnieuw 
de jaarlijkse actie.

Hoogste van Vlaanderen

‘Met de opbrengst en sticker
verkoop evenaren we hetzelfde 
resultaat als vorig jaar’, zegt 

woordvoerder Daniël Strubbe. 
‘Onze verkoopcijfers behoren 
al jaren tot de hoogste van 
Vlaanderen. Zo'n goed resul
taat hadden we niet verwacht 
door de onoverzichtelijke situ
aties op de kruispunten in de 
Natiënlaan. Daarnaast waren 
er heel wat vrijwilligers niet 

beschikbaar voor de actie. De 
veertiendaagse is een waar hu
zarenstukje geworden die ein
digt met een fantastisch resul
taat’, zegt Strubbe.

Met de opbrengst willen de 
hulpverleners een nieuw inter
ventie en terreinvoertuig ko
pen.  (nmi)

10.000 Rode Kruisstickers verkocht
KNOKKEHEIST  Vrijwilli
gers zijn tijdens de veer
tiendaagse van het Rode 
Kruis erin geslaagd om 
10.000 stickers te verko
pen. ‘De veertiendaagse is 
een waar huzarenstukje ge
worden dat eindigt met een 
fantastisch resultaat’, 
klinkt het trots.

De hulpverleners willen een interventie 
en terreinvoertuig kopen. Foto: nmi

KNOKKEHEIST

Bibliotheek zoekt 
vrijwilligers
Bibliotheek Scharpoord is op 
zoek naar vrijwilligers die 
willen meehelpen met de 
Zondagsbabbels en boekvoor
stellingen. De vrijwilligers 
ontvangen de gasten en hel
pen mee aan de receptie. Info
op 050/63.04.30 of vrijwilli
gerscentrale@knokke
heist.be.  (nmi)

 
BRUGGE 

Toneelvereniging 
Theater XV gestart
Enkele enthousiaste toneel
liefhebbers hebben de nieuwe
vereniging Theater XV boven
de doopvont gehouden. 
Hun logo is een diamant wat 
van onschatbare waarde is, 
maar ook de acteurs en alle 
medewerkers achter de 

schermen zijn heel belangrijk
voor een toneelproductie.
 Binnenkort staat deze nieu
we toneelvereniging al op de 
planken met de eerste pro
ductie, namelijk het stuk 
Ghostwriter van de Britse 
schrijver David Tristam, in 
een regie van de bekende 
Bruggeling Dirk Deckers. 
Op de planken van dit eerste 
stuk staan Sabine Baete, Di
mitri Beusaert, Guy Bonte, 
Caroline Cumptich, die even
eens voorzitter is van de 
nieuwe vereniging, Marlies 
Scheemaecker en Koenraad 
Vernieuwe. 
De speeldata zijn 8, 9, 10, 15, 
16 en 17 mei in het Gemeen
schapshuis aan de Moerker
kesteenweg in SintKruis. 
De tickets voor Ghostwriter 
kosten tien euro en kunnen 
telefonisch gereserveerd wor
den bij de familie Veireman 
via 050 37 35 20 of 0478 72 
63 18.  (rso)

 
 


