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06.2618eleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen West Betuwe
prioriteit onderhoudsniveau A voor alle begraafplaatsen
25 juni 201 9

LLB

lnleiding

Dit beleids- en beheerplan beschrijft hoe de begraafplaatsen in de periode 2019 - 2023 worden
onderhouden en beheerd. De voorgestelde maatregelen voor de periode 2019 - 2023 zijn hierop
afgestemd. Tevens zijn er verbetermaatregelen voorgesteld om te komen tot de doelstellingen,
waarmee het algemene kwaliteitsniveau van het dagelijkse onderhoud zich op alle begraafplaatsen
op A-niveau (CROW methodiek beeldkwaliteit, toets in 2017) zal bevinden.

Dit amendement is bedoeld om aan deze doelstelling de hoogste prioriteit toe te kennen, zodat alle
begraafplaatsen binnen afzienbare tijd voldoen aan het A-niveau.

De raad van de gemeente West Betuwe op 25 juni 2019 in vergadering bijeen, beraadslagend over de

vaststelling van de beleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen 20191/m 2023 West Betuwe.

Overwegende dat

- door de vaststelling van het beleids- en beheerplan begraafplaatsen de 31 algemene

begraafplaatsen op een nette en waardige manier onderhouden en in stand zullen worden
gehouden.

- uit de gehouden enquête naar voren komt dat er een wens is voor beter onderhoud. Dat dit
onderhoud respectvol dient te gebeuren en dat grindpaden zoveel mogelijk vermeden

moeten worden ten behoeve van de toegankelijkheid voor de minder-valide medemens.

- uit de schouw in2017 blijkt dat het algemene kwaliteitsniveau van het dagelijkse onderhoud

vrijwel op alle begraafplaatsen op A-niveau ligt (CROW methodiek beeldkwaliteit). De

technische staat hierbij is wisselend. Uitzonderingen zijn de begraafplaatsen Meteren-oud en

Beesd-Oude Veerweg (oude begraafplaats), deze monumentale begraafplaatsen verliezen

aan kwaliteit. Het algemene kwaliteitsniveau van alle begraafplaatsen in Neerijnen ligt niet

op A-niveau. Met name op de oude begraafplaatsen als Haaften Engelenhof, Tuil Sint

Antoniestraat, Varik Kerkweg en Ophemert Hermoesstraat wordt de afgesproken

beeldkwaliteit niet gehaald. Voor de begraafplaatsen in Lingewaal geldt hetzelfde alleen

wordt het negatieve kwaliteitsniveau vooral bepaald door het onderhoud van het gras. Dit ligt

hier in het algemeen ruim onder het A-kwaliteitsniveau.



ls van mening dat

- de begraafplaatsen een integraal deel van de openbare ruimte en het landschap vormen

- de visuele kwaliteit van de begraafplaatsen op een hoog niveau (A volgens CROW-

methodiek) dient te liggen en daarmee een bijdrage levert aan het in stand houden van

waardige, goed verzorgde en toegankelijke begraafplaatsen, ook voor minder validen.

- er binnen afzienbare tijd éénmalige verbetermaatregelen nodig zijn om de kwaliteit en

uitstraling van de begraafplaatsen te verbeteren.

Besluit

1. Besluitpunt 1 als volgt te wijzigen: de beleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen 2019 Tlm

2023 vast te stellen, waarbij de hoogste prioriteit wordt toegekend aan het op A-

onderhoudsniveau brengen van alle begraafplaatsen binnen afzienbare tijd en de mogelijk

daaruit voortvloeiende incidentele extra lasten te dekken uit de algemene reserve.

En gaat over tot de orde van de dag.
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