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Begraafplaatsen
De gemeente beschikt over 5 begraafplaatsen:
 Eindhout: Kerkhofweg
 Vorst-Centrum: Kerkstraat
 Vorst-Meerlaar: De Heuvels
 Vorst-Meerlaar: Geelsebaan
 Veerle: Makelstraat
De begraafplaats is toegankelijk vanaf 8.00 u. 's morgens tot :
 18.00 u. van 1 oktober tot 31 maart
 21.00 u. van 1 april tot 30 september
Tijdens de Allerheiligen periode (15 oktober tem 1 december), worden de traditionele Allerheiligenattributen getolereerd
(columbarium: geplaveide steen onderaan, urneveld: kiezelsteentjes voor de gedenksteen). Indien deze attributen op 02 december
niet werden verwijderd, zal dit ambtshalve door de gemeentediensten gebeuren.
De begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium of urneveld en de asverstrooiing van:

Wij blijven onze dienstverlening op afspraak aanbieden. Maar wist je dat je heel wat akten, attesten…
online kan aanvragen? Je vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen mogelijk
 personen die overleden zijn op het grondgebied van de gemeente of er dood zijn aangetroffen
is.
 personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn, maar:
Heb je een afspraak in het gemeentehuis, vergeet je mondmasker niet!
haar
bevolkingsof vreemdelingenregister
zijn; geef ons even een seintje: 013 67 01 10.
 die
Heb
je in
een
afspraak
maar
kan je onverwachts ingeschreven
toch niet komen,

 er geboren zijn of waarvan de ouders woonachtig waren op het grondgebied van de gemeente op het ogenblik van de

geboorte;
Vragen
over corona? www.corona-virus.be of specifiek m.b.t. Laakdal: corona@laakdal.be.

Lees

 of er voorheen tien jaar waren ingeschreven;
 begunstigde zijn van een recht op begraving in geconcedeerde grond, voor bewaring van de asse in een geconcedeerde
columbariumnis of voor bewaring van de as in een urnekelder;
 niet in haar bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven zijn, maar die wel tot één van de parochies van Laakdal
behoren, zijnde Eindhout, Vorst, Vorst-Meerlaar, Veerle of Veerle-Heide;
 mits bijzondere toelating van de burgemeester en bekrachtiging van het college van burgemeester en schepenen.
 de overledenen die op een andere plaats dan de begraafplaats bewaard werden en waarvan een einde is gekomen aan de
bewaring van de asse op die andere plaats en die door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn
erfgenamen in geval van diens overlijden, overgedragen worden aan het gemeentebestuur.
Voor vragen of opmerkingen in verband met begraving, richtlijnen, tarieven en inrichting kunt u terecht op de dienst
burgerzaken.
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Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 10
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Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00
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