
      
 
Apeldoorn, 6 december 2017 
 
Actualiteitsvragen van de SGP voor het college van B&W over het onderhoud van 
begraafplaatsen. 
 
Geacht college, 

 

Respect voor degenen die overleden zijn is wat de SGP betreft noodzakelijk. Het is een teken 

van beschaving en eerbied voor de dood als in de openbare ruimte goed onderhouden 

begraafplaatsen zijn.  

 

De SGP is van mening dat begraven ongeacht het inkomen mogelijk moet zijn en blijven, 

zonder dat mensen zich om financiële redenen gedwongen moeten voelen te kiezen voor 

cremeren. Een hoger onderhoudsniveau leidt snel tot hogere kosten en onze fractie wil de 

omslag hiervan naar de tarieven niet standaard koppelen. 

 

Op 29 november verscheen in de pers een bericht dat het groenonderhoud op met name de 

begraafplaats in Uddel onder de maat was. De situatie baart de inwoners in Uddel zorgen. 

Ook heeft onze fractie op de Soerenseweg in de achterliggende maanden een 

onderhoudsachterstand gezien. In deze vragen richten we ons daarom op de twee 

genoemde begraafplaatsen.  

 

De SGP heeft waardering voor de vrijwilligers die op begraafplaatsen de handen uit de 

mouwen willen steken. Tegelijk vindt onze fractie dat de gemeente hier meer aan moet 

bijdragen. De voorzitter van Uddels Belang, de heer Van Egteren, geeft aan dat het 

onderhoudsniveau van de openbare ruimte in Uddel redelijk tot goed is, terwijl het 

onderhoudsniveau op de begraafplaats een B-niveau is die neigt naar een C-niveau.  

 

Dat brengt ons tot de volgende vragen. 

 



1. Hoe ziet het college het onderhoudsniveau van begraafplaatsen in onze gemeente 

binnen de afgesproken onderhoudsnormen voor de openbare ruimte? 

2. Op de genoemde begraafplaatsen is er veel onkruid tussen de graven en/of op een 

aantal paden gedurende een deel van het jaar. Krijgt het college deze of andere 

klachten ook binnen over het onderhoudsniveau van andere begraafplaatsen in onze 

gemeente?  

3. Wat kan het college op korte termijn doen om met name de situatie op de 

begraafplaats in Uddel, de begraafplaats aan de Soerenseweg en eventueel andere 

begraafplaatsen met een onderhoudsachterstand te verbeteren?  

4. Is het college bereid om met betrokken vrijwilligers en dorps- of wijkraden in gesprek 

te gaan om te verkennen hoe we zowel de inzet van vrijwilligers met betrekking tot 

het onderhoud kunnen versterken als ook na te gaan welke extra inzet vanuit de 

gemeente gewenst is en de uitkomst met de gemeenteraad te delen?  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Kloosterman  

Raadslid SGP   

 

 

  

 
 


