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Geachte leden van de commissie Ruimte, 

 

In de commissie Ruimte van 8 juni 2015 heeft u enkele vragen gesteld over de begraafplaatsen. 

In deze memo gaan wij hierop nader in.  

 

Bereikbaarheid / grindpaden 

Alle gemelde klachten (2013-2014) inzake te zachte grindpaden en of slecht begaanbare paden 

zijn naar tevredenheid opgelost. Onze medewerkers lopen alle paden ook regelmatig na en 

waar nodig worden de paden aangevuld en verdicht. 

 

Maaiafval op graven 

Het is niet te bedoeling dat er grasresidu achterblijft op de grafzerken, dit wordt dan ook meteen 

opgenomen met de betrokken medewerkers van eigen en externe dienst. 

 

Herstel grafzerken  

In de Beheersverordening begraafplaatsen conform artikel 20, Onderhoud door rechthebbende 

of gebruiker, onder lid 2, staat dat de rechthebbende of de gebruiker verplicht is de 

grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Dit houdt dus in dat de gebruiker zelf 

verantwoordelijk is voor het rechtzetten van het gedenkteken en dat het college (lees: 

beheerder) de rechthebbende hiertoe schriftelijk kan verzoeken. 

 

Communicatie 

Alle voorgenomen werkzaamheden op de 10 begraafplaatsen worden altijd algemeen 

gecommuniceerd via onze website (communicatie) en op de locatie zelf komen ook 

informatieborden of flyers te hangen. 

 

Kosten / Ramingen 

De genoemde bedragen in de 0-meting zijn staffelbedragen welke gebruikt worden om de 

kosten in de basis inzichtelijk te krijgen. Op het moment van daadwerkelijke uitvoering worden 

(deel) offertes aangevraagd en de werkelijk gemaakte kosten op het budget belast. Tevens is de 

0-meting vorig jaar afgerond en zijn er geen indexeringen meegenomen in het plan. 

 

Vrijwilligers / Burgerparticipatie 

Op de begraafplaats Callantsoog zijn al enkele jaren vrijwilligers actief, wij  juichen dat als 

gemeente ook toe. Door hieraan meer bekendheid te geven kunnen we wellicht in de toekomst 

meer met vrijwilligers gaan werken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Het college van BenW 
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