
Anderlecht, 10 juli 2018.

PERSBERICHT

Volledig gerenoveerd mortuarium
Inhuldiging op 12 juli om 11u

Een moderne infrastructuur ter beschikking van rouwende families stellen, dat is de doelstelling
van  deze  renovatie  van  het  gemeentelijke  mortuarium  van  Anderlecht.  Deze  grote  werken
werden in juli 2018 voltooid en werden uitgevoerd op initiatief van schepen van Bevolking en
Erediensten Monique Cassart en schepen van gemeentegebouwen Fatiha El Ikdimi, met de steun
van burgemeester van Anderlecht Eric Tomas en het schepencollege.

Niet alleen de drie rouwkamers werden gerenoveerd, maar ook opbaringsruimte, de koelkamer met een
capaciteit van 10 lichamen en de autopsiezaal.

“Wij willen gezinnen die een naaste verloren hebben de mogelijkheid geven om waardig in correcte en goed
onderhouden installaties afscheid te nemen.  Dit is in mijn ogen een basisrecht. Daarom lag de renovatie
van het mortuarium mij bijzonder na aan het hart”, beklemtoont schepen van Bevolking Monique Cassart. 

De werken gebeurden in fasen en werden in april 2017 aangevat om in juli 2018 te worden voltooid. De
totale kostprijs van de werkzaamheden bedraagt 775.000 euro. 

Het mortuarium bevindt zich aan de ingang van de begraafplaats van Vogelenzang, een van de grootste
begraafplaatsen in het Brussels gewest. Vogelenzang werd in 1954 ingehuldigd en telt meer dan 50.000
grafzerken  en  -monumenten,  net  als  64  perken  waarvan  4  ereperken  en  een  perk  voor  doodgeboren
kinderen. 

De begraafplaats bevindt zich op een boomrijk plateau, is 18 hectare groot en kan als een enorme groene
ruimte beschouwd worden.  Zij  geniet vandaag een gedifferentieerd beheer en maakt deel uit  van het
natuurnetwerk van Natagora. 

U bent van harte uitgenodigd om de begraafplaats en de renovatie van het mortuarium
te ontdekken op donderdag  12  juli  om 11u:  Britse  Soldaatlaan 1  te 1070  Anderlecht
(metro Eddy Merckx).

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Florence Colard, persattaché van de gemeente Anderlecht

 02 558 08 68 of 0494 577 944.
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