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lnleiding
Op 4 jun-í 2015 heeft uw raad besloten de benodigde uitbreíding van de begraafcapaciteit op de
begraafplaats in Klundert te realiseren in de volgende drie fasen:

1. Op de open plek op de begraafplaats nabij de ingang circa 36 nieuwe dubbeldiepe graven;
2. Op de begraafplaats, rechts van de ingang, ruimte creëren voor circa 75 nieuwe dubbeidiepe

3.

graven door het verwijderen van grafmonumenten die niet meer in gebruik zijn en waarvoor geen
grafrechten meer worden betaald;
Een uitbreiding van de begraafplaats aan de zijde van de Schanspoort met circa 43 dubbeldiepe
graven passend binnen de huidige bestemming.

Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld van € 268.000.

tui¡tte rrvr rêr r¿,qcLQrevøt
V

É

¡,

Þcdaa^a

plaalsoc.a.

f

O

ô

a
I

I

36

>-'à\

Fase3:
43 graven
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lnformatie
ln het voorjaar wordt gestart met de realisatie van de eerste fase van de uitbreiding. Bij nadere
detaillering van het ontwerp is gebleken dat 37 nieuwe dubbeldiepe graven gerealiseerd kunnen
worden. Op dit moment wordt het werk aanbesteed.
Voor fase 2 zijn de voorbereidingen gestart. Nabij de ingang staan grafstenen op muurtjes die daar
geplaatst zijn na het ruimen van graven. Dit om een herinneringsplek te creëren. Voor deze stenen
worden geen rechten meer betaald. Tevens liggen, meer richting de watergang, onder andere oude,
eveneens verplaatste grafkelders. Ook hiervan is afstand gedaan en worden geen rechten meer
betaald. Besloten is om deze grafmonumenten te verwijderen om zo ruimte te creëren voor nieuwe
graven. Van al deze monumenten zijn inmiddels foto's gemaakt, waarmee we een archief hebben
aangelegd van hetgeen er nu staat. ln het voorjaar wordt het bericht gepubliceerd dat de gemeente
overgaat tot het verwijderen van deze grafmonumenten. Van deze monumenten zijn geen
rechthebbenden meer bij de gemeente bekend. Het bericht wordt in de lokale media geplaatst en op
het informatiebord op de begraafplaats vermeld. Gedurende een jaar hebben nabestaanden de
mogelijkheid om zich te melden bij de gemeente als zij het monument willen hebben. Na een jaar
wordt overgegaan tot het vernietigen van de stenen waarvoor zich niemand heeft gemeld.
Na het verwijderen van de stenen zal gefaseerd uitvoering worden gegeven aan het realiseren van
nieuwe graven op dit deel.
Met de realisatie van fase 3 wordt pas gestart als, na realisatie van fase 1 en 2, en door het ruimen
van graven elders op de begraafplaats, voldoende begraafcapaciteit niet meer kan worden
gegarandeerd.

wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
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