UITTREK$EL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 13 oktober 2016
P. Reekmans, burgemeester- voorzitter;
Aanwezig:
MM.
Provincie Vlaams-Brabant
K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks, N. Ons, schepenen;
Arrondissement Leuven
G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L. Steenwegen, G. Arnauts, W. Vanderstukken,
GEMEENTE
H. Arnauts, H. Hendrickx, Y. Sterkendries, S. Vandermeulen, T. Peeters, B. Bogaer
en B. Coeckelberghs, raadsleden;
De gemeenteraad:
K. Wauters, gemeentesecretaris.
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Begraafplaatsen:

a: Politieverordening op de begraafplaatsen: aanpassing
b: Retributiereglement op de begraafplaatsen: aanpassing

Gelet op de beslissing van het schepencollege om een vlinderweide in te richten op de
begraafplaatsen van Bunsbeek, Glabbeek en Kapellen waarop foetussen (tot maximum 24
weken oud) worden begraven;
Overwegende dat op de vÏinderweide een vlinderboom wordt geplaatst, waar voor elk
stoffelijk overschot een metalen vlinder ter nagedachtenis zal worden opgehangen, al of niet
met vermelding van naam en datum;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 maart 2013 betreffende de politieverordening op
de begraafplaatsen en de latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat artikel 17 van de politieverordening wordt aangepast aan de mogelijkheid
van de vlinderboom;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 maart 2013 betreffende de goedkeuring van het
retributiereglement op de begraafplaatsen en de latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat de vergoeding voor het plaatsen van een vlinder op de vlinderboom zoals
voorzien in de politieverordening wordt vastgesteld op nul euro voor een inwoner van
Glabbeek en op 50 euro voor een niet-inwoner van Glabbeek per vlinder voor een periode van
20 jaar;
Besluit:
Artikel 1: Met eenpangheid van stemmen wordt het retributiereglement op de begraafplaatsen
gevoegd als bijlage bij dit besluit goedgekeurd.
Art. 2: Met eenparigheid van stemmen wordt de politieverordening op de begraafplaatsen
gevoegd als bijlage bij dit besluit goedgekeurd.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit
besluit.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de raad.
voorzitter,

De secretaris i.o.;
(Get.) K. Wauters
\Toor
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K. Wauters

eensluidend uittreksel.

