
 

 

 
 
LS, 
 
Bijgesloten zend ik u het stukje dat afgelopen weekend in de dorpskrant De Uijtkijkpost 
(St.Maartensbrug/St.Maartensvlotbrug/St.Maartenszee) heeft gestaan. 
De linker twee foto’s zijn van de begraafplaats St.Maarten en de rechter foto laat het inmiddels door 
ruimen al lege veld in St.Maartensbrug zien. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit door te sturen aan alle raadsleden van de gemeente Schagen? Zodat 
dit voor de vergadering van 9 februari as in hun bezit is? 
Ik zend separaat ook de reacties uit het dorp tot nu toe binnengekomen aan u door. Wilt u deze ook 
aan de raadsleden sturen ? 
Per telefoon heb ik twee mensen gesproken die ook willen dat er niet geruimd wordt op de 
begraafplaatsen, nl mw.M Leenen en mw.D.J.Schoen-Kroon. 
Ik hoop dat ik van u een bevestigend antwoord krijg. 
 
Alvast bedankt, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Janine Schoen 

 
Ls,  

Hiermee laat ik weten dat ik tegen het ruimen van grafstenen op de begraafplaats 
van      Sint Maartensbrug ben. Ik vind het plan om de stenen te ruimen en de mensen te 
laten liggen tamelijk luguber en respectloos. Hoewel ik er niet vaak kom liggen er ook van mij 
ooms en recent een tante. Daar kun je toch niet overheen lopen? 
Laat het zoals het nu is! 

Groet, Linda Zwanenburg,   

 
 

Dank je wel voor het nemen van dit initiatief Janine! 
 
Aggie Fluitman 
 

 
Subject: Stop het ruimen van grafstenen 
 
Matty Dekker, Sint Maartenszee 
 

 
Subject: Stop het ruimen van oude grafstenen! 
 
Wilfred en Jacqueline Volkers-Stammes 
 

 
  



 

 

Goedenavond, 
 
Langs deze weg geef ik mij op als vrijwilliger voor de begraafplaats te St. Maartensbrug. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jan Slikker 
 

 
stop het ruimen van grafstenen 
 

Met vriendelijke groeten, 

Johan Vrugt en Dinie Weij. 

Mevrouw Janine Schoen, 
  
Ik heb uw artikel gelezen op pagina 25 van het Januarinummer van  De Uitkijkpost. Ik begrijp dat de 
Gemeente de grafstenen van de begraafplaatsen wil opruimen en er o.a. grasvelden van wil maken. 
Wat de Gemeente hiermee beoogt en waarom, is mij helemaal niet duidelijk maar ik heb zo mijn 
ideeën. Bezuinigingen? Goedkoper onderhoud? Wat een mentaliteit. 
  
Ik vind het in en in triest dat de Gemeente zo met onze doden omgaat. Ik ben tegen deze plannen. En 
ondersteun uw actie van harte. 
  
Ik wens u veel succes. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ramon Jordana  
 

 
Beste Janine Schoen 
  
Ik heb jouw artikel in de dorpskrant gelezen en ook ik zie geen enkele reden om de begraafplaatsen 
van Sint Maarten en Sint Maartensbrug te ruimen. Het is jammer als de grafstenen weggehaald 
worden omdat daarmee een stukje geschiedenis van de beide dorpen voorgoed zal verdwijnen en 
dat is niet meer te herstellen. 
  
Met hartelijke groet 
  
Esther Borst 
 

 

Bedankt voor uw initiatief. Ik zou graag geïnformeerd willen worden door U of de gemeente Schagen 
over mogelijk te ruimen graven met de namen Kuit Bakker Heneweer Goed Veeter omdat onze 
familie daar mogelijk rechthebbende kan zijn. 

Groet, Jan Piet KUIT. 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


