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Betreft: Reactie op de brief van 21 november j.l. betreffende begraafplaats beleid.
Nieuwdorp, 19 december 2005
Geachte leden van de Dorpsraad Oudelande,
De dorpsraad Nieuwdorp steunt uw zienswijze mbt het begraafplaats beleid van de
gemeente Borsele.
Ook de dorpsraad van Nieuwdorp vindt dat begraafplaatsen een cultuur/historische waarde
hebben. Op begraafplaatsen moet men in de geschiedenis van een kern kunnen kijken. De
grafmonumenten dragen hier zeker aan bij. Het ruimen van grafmonumenten alleen uit
oogpunt van efficiency vinden wij naast ongepast ook onwenselijk.
Want wat betekend dit als onderhoud in de toekomst duurder wordt? Worden dan nog iets
sneller de grafmonumenten verwijderd en wordt dan iets meer gras ingezaaid?
Een maximumtermijn van grafrecht van 40 jaar vinden wij ook niet wenselijk maar een
eeuwigdurende grafrust is weer een ander uiterste. Afhankelijk van de beschikbare ruimte
moet het grafrecht na 40-iaar kunnen worden verlengd Dit zouden dan perioden van 5/10
kunnen zijn. Bij het verlengen van het grafrecht zou als eis kunnen worden gesteld dat
grafmonumenten - indien nodig - moeten worden gerestaureerd om zo verpaupering te
voorkomen.
Zoals eerder vermeld hebben wij het standpunt dat ruimen van monumenten op
begraafplaatsen alleen moet gebeuren indien er sprake is van ruimtegebrek. Bij
ruimtegebrek zou - pas nadat dit vooraf duidelijk is gecommuniceerd met betrokkenen ruimen in overweging moeten worden genomen.
Om het bezoeken van graven voor iedereen toegankelijk te houden zou de betalingen van de
grafrechten - indien dit niet al het geval is - in jaarlijkse termijnen moeten kunnen
plaatsvinden.
Omdat grafmonumenten op begraafplaatsen een belangrijke historische bron zijn vinden we
dat van geruimde grafmonumenten minimaal foto's beschikbaar moet zijn. Dit kan volgens
ons in combinatie met de grafregisters worden geregeld. (gekoppeld aan archief)
Nu crematies toenemen achten wij het ook wenselijk om een voorziening voor urnen of een
zogenaamd strooiveld te creëren op de algemene begraafplaatsen. Strooivelden hebben als
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onderhoudstechnisch voordeel dat er geen grafmonumenten aanwezig zijn. De leges voor
het strooiveld zouden kunnen worden gebruikt om de onderhoudslasten van de rest van de
begraafplaats dekkend te krijgen.
We hopen dat u uit onze reactie wat munitie kan vinden voor communicatie richting de
gemeente
Namens de dorpsraad Nieuwdorp
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