Samenvatting informatiebijeenkomst maandag 28 oktober 2019
Begraafplaatsen Gershwinstraat & Lovensestraat
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Onderhoud: Diverse mensen hebben aangegeven diep teleurgesteld te zijn over het (tuin) onderhoud
van met name het kerkhof aan de Gershwinstraat. Hierbij liepen de emoties op.
Wat wordt verstaan onder “Rechthebbende”?
Dat is de persoon die het contract heeft ondertekend en als zodanig in de administratie van het
kerkhof voorkomt. Deze moet zelf wijzigingen doorgeven zoals adresgegevens of als hij of zij wenst dit
recht over te dragen aan een ander. De rechthebbende is verantwoordelijk voor het onderhoud van
het graf. De rechthebbende is tevens contactpersoon voor de eigenaar van het kerkhof (de parochie).
Er zijn zowel op de avond zelf als daarna een aantal opbouwende en alternatieve suggesties gedaan
met betrekking tot het (tuin) onderhoud. Hieronder een samenvatting:
Letterlijke opmerking: ‘Niet inzaaien met gras maar met wilde bloemenmengsels. Dat scheelt al een
hele hoop welk omdat dit terrein dan niet een aantal keer per jaar gemaaid hoeft te worden.
Je zou dat terrein al kunnen gaan gebruiken voor mensen die er voor kiezen om in een natuurlijke
omgeving begraven te worden en dat zijn er steeds meer. Zeker voor mensen voor wie een echte
natuurbegraafplaats te duur is zou dit een goed alternatief kunnen zijn. Het aantal begravingen zou
wel eens flink kunnen stijgen.’
Waarom wordt het kerkhof aan de Gershwinstraat niet afgesloten?
Dit is thans inderdaad het geval. Er wordt gewerkt aan een oplossing door middel van een slot dat op
afstand bediend kan worden. Wel is het te allen tijde mogelijkhet kerkhof, ook als dat net op slot is
gedaan, via de poort te verlaten. Men moet zich wel bedenken dat dit terrein niet volledig is af te
sluiten. Er zijn hagen en hekken rondom het kerkhof maar sluiproutes zijn niet te voorkomen. Om het
kerkhof een opener karakter te geven is het voorstel gedaan om de haag bij de entree te verwijderen.
Er wordt gestolen op het kerkhof. Dit is geen specifiek probleem voor beide kerkhoven, maar geldt
voor bijna alle kerkhoven.
Zijn er grafrechten voor meer dan 20 jaar?
Na de vergadering heeft de beheerder aangegeven dat hiervan in enkele gevallen sprake is. Bij het
versturen van de uitnodigingen voor de informatiebijeenkomsten is gebleken dat vele
rechthebbenden geen adreswijzigingen hebben doorgegeven. Zij zijn dit wel verplicht te doen! (zie ook
tweede punt van dit verslag). Daarom willen we alle rechthebbenden, maar in het bijzonder de
rechthebbenden van graven met een contract dat langer loopt dan 20 jaar, vragen hun adresgegevens
te checken door hun huidig adres door te geven per e-mail aan devlaspit@parochiepeerkedonders.nl .
Indien het contract langer loopt dan 20 jaar, wilt u dit dan svp expliciet in de mail vermelden!
Worden ook de stoffelijke overblijfselen geruimd?
Neen, deze worden niet aangeraakt. Het voorstel is om alle monumenten waar geen rechten meer op
zitten te verwijderen. Het gaat hier alleen om de monumenten en er zal niet dieper gegraven worden
dan 20 tot 25 cm. Hierdoor blijven eventuele resten onaangeroerd. In het voorstel is ook
meegenomen om de graven digitaal in kaart te brengen waardoor ook achteraf een graf is terug te
vinden.
Hoe wordt er omgegaan met bijzettingen?
Hiernaar wordt nog onderzoek gedaan. De commissie zal, in een later stadium, een voorstel doen aan
het bestuur. Te zijner tijd zullen de betreffende rechthebbenden hiervan op de hoogte worden
gebracht.
Hoe worden de gelden voor grafrechten verdeeld?
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De parochie heeft vier begraafplaatsen. De opbrengsten uit grafrechten worden per kerkhof
geadministreerd en besteed.
Wie betaalt de kosten van verwijdering monument?
In het verleden was dit de verantwoordelijkheid van de rechthebbende. Dit werd lang niet altijd
uitgevoerd. Tegenwoordig wordt er bij de aanmaak van het monument een verwijderingsbijdrage
berekend. Dus de kosten van verwijdering worden nu gedragen door de parochie.
Waar ligt het Lovense deel van het kerkhof aan de Lovensestraat?
Het Lovense deel is het linker deel achterin grenzend aan het benzinestation wat aan de Ringbaan
Oost ligt.

Actuele situatie:
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Het parochiebestuur zal in december de werkzaamheden voor het kerkhof aan de Gershwinstraat
aanbesteden.
De werkzaamheden zullen in februari/maart uitgevoerd worden.
Gedurende januari zullen de monumenten die definitief verwijderd gaan worden, gemerkt worden
met een verfstip.
Dit zal ook gebeuren met de bomen die verwijderd gaan worden.
Tijdens de werkzaamheden zal de poort tijdelijk verwijderd worden. Deze wordt na afloop weer terug
geplaatst.
Alle afvalstoffen worden eerst op het terrein van het kerkhof verzameld, alvorens ze tegelijkertijd
worden afgevoerd.
Voor meer informatie tijdens de werkzaamheden zie Informatiebord bij de ingang van het kerkhof.

