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Agendapunt 

Onderwerp 

Aan de raad,

: begraaftarieven en toekomst gemeentelijke begraafplaatsen. 

: kaders gedenkparken

Stuknummer: 21.407071

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, d.d. 11 februari 2021 

Overwegende dat:
Het college met dit raadsvoorstel voorstelt de gemeentelijke begraafplaatsen als 
gedenkparken te gaan beschouwen;
Deze gedenkparken onderdeel uit gaan maken van het gemeentelijk openbaar 
gebied;
Het raadsvoorstel momenteel geen kaders bevat betreffende de inrichting en het 
onderhoud van gedenkparken.
Inwoners in het participatieproces duidelijk hebben aangegeven tegen grootschalige 
ruiming van graven te zijn, maar dat in het raadsbesluit niet wordt ingegaan op 
toekomstig ruimingsbeleid;

In aanmerking nemende dat:
Begraafplaatsen deel uit maken van de cultuurhistorie van onze gemeente.

Stellen ondergetekende voor:

Het raadsbesluit als volgt aan te vullen:

Besluit:
Punt 4.

a) Voor het onderhoudsniveau van de toekomstige gedenkparken wordt gestreefd 
naar niveau A, zoals vastgelegd in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR 
2018);

b) Cultuurhistorische graven en koopgraven worden niet geruimd. Het ruimen van 
andere graven vindt pas plaats na overleg ,over de waarde van het graf voor de 
gemeenschap, met betrokken inwoners1 en alle belanghebbenden ;

c) Gedenktekens (grafstenen) worden pas verwijderd wanneer en direct ook 
ondergronds wordt geruimd;

d) De delen van de gedenkparken welke niet meer worden gebruikt voor begraven, 
worden in overleg met alle betrokken inwoners, omgevormd tot een parkachtige 
omgeving met veel groen, bankjes en kunstwerken.

De fractie van Wens4U, de fractie van de Seniorenpartij,

Merieke Bredewold 
Fractievoorzitter.

Perry Vriend 
Fractievoorzitter.



Toelichting:
Heldere kaders voor de invulling van de gedenkparken staan nu niet in het raadsvoorstel.
Om het waardig karakter van een begraafplaats te kunnen behouden horen er kaders in het 
raadsbesluit te worden opgenomen.
Een gedenkpark heeft alleen dan een meerwaarde, als het er verzorgd bij ligt en dus dient 
het onderhoud van een hoog niveau te zijn.
Het ruimen van graven ligt zeer gevoelig bij de inwoners. Er moet voorzichtig en 
terughoudend mee worden omgegaan. Wanneer er tot ruiming wordt overgegaan kan het 
niet zo zijn dat bovengronds de ruiming van de steen plaatsvindt, maar ondergronds geen 
ruiming wordt gedaan, waardoor de situatie kan ontstaan dat men óver de graven loopt, 
omdat deze niet meer zichtbaar zijn.
Daarbij komt dat er vele historische graven zijn in onze gemeente die horen bij de 
cultuurhistorie van de gemeente. Er is ruimte genoeg om deze graven met rust te laten en te 
behouden.

' Betrokken inwoners en belanghebbenden kunnen per dorp of kern verschillen bijvoorbeeld 
dorpsraad, vrijwilligers van de begraafplaats of de historische vereniging.


