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PERSBERICHT
Voor het eerst evenveel crematies als
begravingen in Riemst
In Riemst zijn crematies nog niet zo ingeburgerd. Een
trend die wel in meer plattelandsgemeenten vast te
stellen is. Als we de cijfers van de afgelopen 10 jaar
analyseren, stellen we vast dat gemiddeld 28 procent
van de inwoners kiest voor een crematie, en dat ligt
ver onder het Vlaamse gemiddelde. Maar dit jaar lijkt
de kentering ingezet: voor het eerst zijn er evenveel
klassieke begravingen als crematies.
Tussen 2005 en 2014 waren er in de gemeente Riemst 1.173
begravingen en 452 crematies. Deze cijfers tonen aan dat de
inwoners van Riemst nog vaak kiezen voor een klassieke
begraving en niet voor crematie.
Mark Vos, burgemeester: "Op dat vlak leunen wij als
plattelandsgemeente sterk aan bij Wallonië, waar crematie
ook nog niet zo ingeburgerd is. Met 33 procent crematies in
2014, zitten we licht onder het niveau van Wallonië met 40
procent, maar wel ver onder Vlaamse gemiddelde, waar 66
procent van de inwoners kiest voor een crematie. Opvallend is
dat we in 2015 64 klassieke begravingen en 63 crematies

tellen, dit zou er op kunnen wijzen dat de trend naar meer
crematies zich nu ook doorzet op het platteland.”
Doordat veel mensen wel nog kiezen voor een klassieke
begraving, is er op korte termijn extra ruimte nodig op de
begraafplaatsen in Riemst.
Mark Vos, burgemeester: “Als gemeentebestuur willen we niet
kiezen voor ontgraving, maar voor uitbreiding van de
begraafplaatsen zolang dit kan. Daarom is de
begraafplaats van Zussen uitgebreid, en zijn we in Val-Meer
op dit moment met een uitbreiding bezig. Deze uitbreiding
past in onze visie om elk dorp een eigen begraafplaats te
laten behouden."
In Zussen is er ruimte gemaakt voor bijkomend 208 graven,
63 urnenkelders, 15 tot 30 urnenzuilen en een strooiweide. In
Val-Meer komt er straks ruimte voor 275 graven, 112
urnenkelders, 30 tot 45 urnenzuilen en een strooiweide.
Mark Vos, burgemeester: “Het worden twee
parkbegraafplaatsen waarbij we inzetten op veel groen, met
aanplantingen, bomen en een parkje. Op die manier creëren
we een omgeving die voor de nabestaanden een gevoel van
rust en sereniteit kan bieden. Onze begraafplaatsen worden
zo een stuk minder kil en dus warmer. Het is immers een
plaats die een bijzondere rol inneemt in onze samenleving.
Hier nemen we niet alleen afscheid van onze dierbaren, het is
ook een plek waar we naar toe gaan om ons dichter bij de
overledene te voelen of om hen te gedenken.”
-Einde persbericht Foto in bijlage: uitbreiding begraafplaats Zussen
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Voor meer informatie:	
  
Mark Vos, burgemeester Riemst - gsm 0476 47 72 68 mark.vos@riemst.be	
  
Miranda Gijsen, diensthoofd Communicatie - gsm 0476 498 466 miranda.gijsen@riemst.be	
  

	
  

