
Beste rechthebbende, 

Zoals beloofd houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden op de begraafplaatsen aan de 
Gershwinstraat en de Lovensestraat. 

Gershwinstraat: 

De afgelopen weken is er, ondanks het soms slechte weer, door een aantal vrijwilligers hard en 
zorgvuldig gewerkt om alle monumenten, die verwijderd kunnen worden, te merken. Als u op dit 
moment op het kerkhof komt ziet u dan ook een groot aantal monumenten met een witte stip of streep. 
Dit zijn de monumenten die verwijderd zullen worden. 

Vervolgens worden alle monumenten, die verwijderd gaan worden, gefotografeerd. Zoals eerder is 
vermeld worden alleen de monumenten verwijderd. De graven blijven verder ongemoeid. Om een graf 
na het verwijderen van het monument alsnog terug te kunnen vinden worden van alle monumenten de 
GPS coördinaten bepaald.  

Vervolgens is er opdracht gegeven aan de Firma van Eijck uit Alphen om de werkzaamheden uit te 
voeren. Deze houden oa. in: 

1. Verwijderen van de gemerkte monumenten 
2. Het verwijderen van de coniferenhaag bij de ingang 
3. Het verwijderen van alle coniferen op de begraafplaats 
4. Glad maken van de oppervlakte en inzaaien met gras of bloemengsel 

Deze werkzaamheden zullen op korte termijn gestart worden. Hierbij worden grote machines gebruikt. 
Om mogelijke ongelukken te voorkomen raden we iedereen aan om tijdens deze werkzaamheden 
alleen het kerkhof te bezoeken als dat strikt noodzakelijk is. Wilt u dan zodanig bewegen dat mensen 
die de machines bedienen u goed kunnen zien.  

Zoals hierboven beschreven zal de grond ingezaaid worden met gras of bloemmengsel. Dit zaad moet 
gelegenheid krijgen te ontkiemen. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken, om nadat de 
werkzaamheden zijn beëindigd, zo min mogelijk over de ingezaaide gedeelten lopen.   

Laten we er samen voor zorgen dat het kerkhof, nadat bovenstaande is uitgevoerd, er weer netjes bij 
komt te liggen. 

Lovensestraat: 

Het parochiebestuur heeft de "opschoningswerkzaamheden" voor dit kerkhof met een jaar uitgesteld. 
Om ook dit kerkhof netjes te houden zal op korte termijn een hoveniersbedrijf opdracht krijgen het 
tuinonderhoud voor de rest van dit jaar te verzorgen.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben neem dan 
gerust contact door een mail te sturen aan: devlaspit@parochiepeerkedonders.nl. 

Met vriendelijke groeten, 

De kerkhof commissie. 
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