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Vlaggen halfstok als teken van rouw en tegen 

zinloos geweld 

Dienst Communicatie 

9|03|2021 
 

 

Aan alle openbare gebouwen van de gemeente Beveren zullen de vlaggen de volgende dagen 

halfstok hangen. Het gemeentebestuur nam deze beslissing naar aanleiding van de act van zinloos 

geweld waarmee gemeente Beveren zich afgelopen weekend geconfronteerd zag. Zaterdag zal de 

regenboogvlag aan het gemeentehuis wapperen. 

 

Burgemeester Marc Van de Vijver: “het is met absoluut afgrijzen en grote verslagenheid dat wij kennis 

hebben genomen van dit geval van zinloos geweld, helaas met het overlijden van het slachtoffer tot gevolg. 

Dit is iets wat wij, onder geen enkel beding, kunnen tolereren. Zinloos geweld, om wat voor reden dan ook, 

kan niet. Niet in ons land, niet in onze gemeente.” 

“Ik wil dan ook, in naam van het gemeentebestuur, maar ook in naam van onze gemeenschap, ons 

medeleven uitspreken. Uiteraard in de eerste plaats met het slachtoffer, maar ook met zijn familie, vrienden 

en kennissen die zich geconfronteerd zien met een groot verlies”,  nog volgens Van de Vijver. “Daarom 

hebben we, in een eerste reactie, beslist om de vlaggen aan alle gemeentelijke gebouwen halfstok te hangen. 

Hiermee willen wij uiting geven aan onze rouw en ons medeleven met het slachtoffer en zijn familie.” 

“Op dit moment bekijken we ook nog welke verdere acties we kunnen ondernemen. We zijn ook verheugd om 

te vernemen dat er heel wat initiatieven tegen deze vorm van zinloos geweld genomen worden. Uiteraard 

gaan wij, als gemeentebestuur, in dialoog met de mensen achter deze serene initiatieven en bekijken samen 

met hen hoe we deze kunnen faciliteren. Helaas leven we nog steeds in tijden van corona. Dat wil dus zeggen 

dat alle activiteiten die georganiseerd worden, aangepast moeten zijn aan de heersende 

voorzorgsmaatregelen”, besluit Van de Vijver. 

Over de verdere toedracht achter de feiten kan gemeente Beveren, in functie van het onderzoek, niet 

communiceren. 
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