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De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 14 december 2021 

Constaterende dat:

- We op 11 februari 2021 als gemeenteraad hebben gesproken over gedenkparken.
" Dat de insteek toen was om te bezuinigen.
- Dat de gemeenteraad in grote meerderheid haar zorgen heeft uitgesproken over het 

ruimen van oude graven en hiervoor een amendement heeft ingediend om te 
voorkomen dat.

- Dat de gemeenteraad nadrukkelijk ook heeft aangegeven dat er geruimd kan worden 
in goed overleg met de nabestaanden, bij voorkeur na afloop van een termijn. Dat de 
gemeente dit goed moet bewaken.

- Dat voormalige gemeenten de ‘ruimingsregels’ niet hebben nageleefd, waardoor er 
een situatie kon ontstaan dat er veel graven worden ontruimd. Dat door adequaat 
ingrijpen van een oplettende burger dit gelukkig niet heeft plaats gevonden.

" Dat er binnen de gemeente een initiatief is ontstaan om de cultuurhistorische waarde 
van de graven in beeld te brengen. Dat dit een goede zaak is. Maar dat hier wel

* Dat initiatiefnemers worden gedwongen om haast te maken en dat ze snel moeten 
aangegeven welke graven wel/ niet mogen worden ontruimd. Dat dit een ongewenste 
situatie is en zeker niet past binnen de regels van het amendement van de 
gemeenteraad.

* Dat er feítelijk geen sprake is van ruimen van graven, maar alleen het verwijderen 
van grafzerken. Dat hierdoor de situatie ontstaat datje loopt over lijken (overleden 
mensen) op een begraafplaats.

" Dat de gemeente Schagen en haar rechtsvoorgangers jarenlang hebben gedoogd 
dat er graven zijn gebleven, waar geen grafrechten over zijn betaald. Maar ook geen 
nabestaanden zijn geregistreerd in de gemeentelijke administratie. Dat we 
gedoogbeleid hebben op vele vlakken.

www.Jesslokaal.nl



Stelt de fractie van JESS Lokaal het volgende 
amendement voor:

1. Dat er geen graven worden geruimd zolang het onderzoek naar de
cultuurhistorische waarde duurt en dat er een commissie komt die het College 
adviseert of een graf wel/niet op cultuurhistorische waarde heeft en daarmee op 
de lijst, genoemd onder artikel 31 komt te staan.

Schagen, 14 december 2021. 

De fractie van JESS Lokaal

J. Th. (Hans) Kroger 
Fractievoorzitter
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