
Beste mevrouw (naam bekend bij de griffie), 
 
In uw mail van 12 oktober 2020 vraag u onze aandacht voor het onderhoud van de begraafplaats in 
Acquoy. 
Het antwoord op uw vragen is aan de raadsleden gestuurd zodat zij hiervan op de hoogte zijn.  
Door een misverstand was het antwoord nog niet aan u gestuurd. Onze excuses hiervoor en bij deze 
het antwoord.  
 
Onderhoud 
Het onderhoud op de begraafplaats in Acquoy is gelijk aan de andere 30 begraafplaatsen in de 
gemeente West Betuwe en is vastgesteld op kwaliteitsbeeld A. Dit is te beschrijven als netjes, maar 
het betekent niet dat er helemaal geen onkruid mag staan of blad mag liggen. 
Zeker in het najaar, met de aankomende bladval is dat bijna niet mogelijk dat te voorkomen. 
 
De onkruidbestrijding van de grindpaden is lastiger geworden sinds het verbod op chemische 
onkruidbestrijdingsmiddelen enkele jaren geleden. De paden worden nu regelmatig geschoffeld en 
gebrand om ze zo veel mogelijk vrij te houden van onkruid.  
In september en oktober is de constructie van de paden van alle begraafplaatsen beoordeeld. Op een 
aantal begraafplaatsen zijn de grindpaden oud en extra lastig te onderhouden.  
Daarom is een plan opgesteld om het grind op een aantal begraafplaatsen (waaronder Acquoy) te 
vervangen door een andere constructie. Deze constructie heeft een hardere onderlaag en wordt 
afgestrooid met een dunne laag fijn grind. Hierdoor is het beeld netter en zijn de paden beter te 
onderhouden. Ook zijn de paden beter begaanbaar voor rolstoelen en rollators.  Deze constructie is 
enkele jaren geleden ook toegepast op de begraafplaatsen in Geldermalsen en Deil en voldoet goed. 
De werkzaamheden voor de begraafplaats in Acquoy staan gepland voor week 47.  Binnenkort staat 
hierover een stukje in het nieuwsblad West Betuwe en hangt informatie in de informatiekast op de 
begraafplaats. 
 
Herdenkingsmonument verzamelgraven 
In het Beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2019-2023 is voorgesteld om de plaats van de 
verzamelgraven op te waarderen en hier een monument te plaatsen.  
De looptijd van het plan is 5 jaar. Helaas kan niet alles tegelijk op worden gepakt. De eerste aandacht 
is uitgegaan naar onderhoud en de verbetermaatregelen.  
De planning is hier komend jaar mee aan de slag te gaan. Er wordt aan gedacht hier de inwoners ook 
bij te betrekken.  
 
Ik ga er van uit uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben. Als u nog vragen heeft over het 
onderhoud kunt u contact opnemen met de heer Wigo de Bie, Gebiedsbeheerder. Hij is bereikbaar op 
telefoonnummer 0345-728786 en via de mail: wigo.de.bie@westbetuwe.nl 
Voor beleidsmatige vragen kunt u contact met mij opnemen.  

 
Met vriendelijke groet, 
 

Gert-Jan Hol 

Adviseur Groen 
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