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Onderhoud
Achtergrond:

• De parochie Petrus Donders is eigenaar van 
beide kerkhoven.
– De parochie wordt geleid door het parochiebestuur.

– Parochiebestuur is verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de kerkhoven.

– Onderhoud wordt uitgevoerd door:
• Hoveniersbedrijf

• Vrijwilligers

• De rechthebbende is verantwoordelijk voor het 
onderhoud van het grafmonument.



Onderhoud

• 2018 Verhoging kosten tuinonderhoud met 

ruim 30%.

– Oorzaak verbod op gebruik chemische 

bestrijdingsmiddelen.

– De infrastructuur van beide kerkhoven leent 

zich niet voor gebruik “grote” machines of 

gebruik van branders voor het bestrijden van 

onkruid.



Onderhoud

• Om het (tuin)onderhoud nu en in de 

toekomst te kunnen blijven garanderen:

– Alle grafmonumenten waarop geen rechten 

meer van toepassing zijn te verwijderen.

– Aanleggen grasvelden

– Paden inzaaien met gras. 



Onderhoud
Stand van zaken:

• Alle monumenten waarop geen rechten meer 
zitten zijn gemerkt

• Begroting van de te maken kosten wordt 
binnenkort aan parochiebestuur voorgelegd.
– De betreffende graven (digitaal) inmeten

– Ruimen van deze monumenten

– Verwijderen slechte bomen

– Verwijderen oude resten van monumenten 

– Verwijderen haag bij ingang Gershwinstraat

• Na goedkeuring worden offertes opgevraagd.

• Aanbesteding van de werkzaamheden.



Visie begraafplaatsen

Actuele situatie:

• Aantal begravingen is zeer sterk 

afgenomen.

• Dit is een landelijk beeld

Oorzaak:

• Toename aantal crematies

• Alternatieve begraving

– Natuurbegraafplaats



Visie begraafplaatsen

Actuele situatie:

• Het parochiebestuur is eigenaar van 4 

kerkhoven tw.:

– Goirke

– Hasselt

– Hoefstraat / Groeseind (Gershwinstraat)

– Loven / Besterd (lovensestraat)

• Teveel capaciteit

• Terug lopende inkomsten



Visie begraafplaatsen

Eind 2018 heeft het parochiebestuur het 

volgende principe besluit genomen:

– Het op termijn sluiten van het kerkhof aan de 

Gershwinstraat.

• Direct gevolg: geen nieuwe graven 

– Op termijn sluiten van het “Lovense” deel van 

het kerkhof aan de Lovensestraat. (links achter 

grenzend aan benzinepomp Ringbaan Oost.)

• Direct gevolg: geen nieuwe graven

– De begraafplaatsen Goirke en Hasselt blijven 

vooralsnog ongewijzigd.



Visie begraafplaatsen

Voorbereiding definitief besluit:

Uitvoering van een dergelijk besluit eist een 
gedegen voorbereiding

– Er is een commissie benoemd om dit 
voorgenomen besluit uit te werken.

– Leden van de commissie:
• Theo Marcelis

• Jos Bolsher

• Stephan Horsten

• Jan Spooren



Visie begraafplaatsen
Stand van zaken:

• Commissie heeft studie gedaan naar de 
wettelijke voorwaarden: 
– Wet op de lijkbezorging

• Na daadwerkelijke sluiting duurt het nog tenminste 20 jaar 
voordat het kerkhof geruimd mag / kan worden! 

• Heeft contact met ervaringsdeskundige

• Bereid advies aan bestuur voor over oa.:
– Stappen die genomen moeten worden om tot 

definitieve sluiting over te kunnen gaan.

– Mogelijkheden bijzettingen 

– Verlenging grafrechten



Visie begraafplaatsen
Tijdsplan:

• De commissie streeft ernaar om voor juni 

2020 een advies uit te brengen aan het 

bestuur.

Communicatie:

• Informatiebijeenkomsten

• Geregelde publicaties in parochieblad

• Publicatie(s) in pers 



Gelegenheid voor 

vragen

Opmerkingen

etc.


