Begraafplaatsen
De Historische Kring Grubbenvorst Lottum ziet liever niet dat graven, waarvan de rechten zijn
verlopen en niet worden verlengd, worden geruimd. Het merendeel van de kerkhoven in
Horst aan de Maas wordt onderhouden door het kerkbestuur.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

1 ’De hele gemeenteschap moet de kosten dragen voor het
onderhoud van het plaatselijk kerkhof’
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Alleen ruimen bij plaatsgebrek als nabestaande aangeven niet meer betalen . Dan
komt de Plek in handen van het kerkbestuur en beslist.
Voor het onderhoud van het kerkhof wel, voor je eigen (familie)graf uiteraard de
familie. Als de rechten zijn verlopen mogen ze van mij de graven ruimen.
Indien er geen nabestaanden meer zijn of de nabestaanden kunnen de kosten niet
opbrengen, dan zal de gemeenschap mee dienen te betalen.
maar het moet niet zo zijn dat men de kosten niet wil betalen omdat de
gemeenschap er maar voor moet opdraaien.
Is wel 'n lastige. In historisch perspectief gezien is het goed als dit blijft...
Via de kerkbijdragen draagt men indirect ook mee aan het onderhoud.
Zou voor Grubbenvorst neerkomen op ca. 0,65 euro per inwoner voor onderhoud,
begraven kun je dan nog een bedrag in rekening brengen wat ook niet hoog hoeft te
zijn.
Als iedere familie die iemand op het kerkhof hebben liggen zorgen dat het graf en
de omgeving netjes is dan is het verdere onderhoud ook bij te houden en dan hoeft
het niet veel te kosten
Een bijdrage vanuit de gemeenschap mag gerust, maar niet alle kosten. Via de graf
rechten komt ook veel binnen. Na het verlopen van de grafrechten mag de
gemeenschap deze kosten dragen.
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Klinkt op zich goed, maar ligt eraan hoe hoog de kosten zijn. Oude graven hebben
historische waarden, dus gelijk ruimen klinkt hard. Maar mensen, die bijvoorbeeld
niet gelovig zijn of een ander geloof aanhangen, verplichten te betalen voor een
kerkhof klinkt ook bizar.
Niemnand hoeft op te dragen voor de kosten van verwaarloosde graven.....
Onderhoud: Ja, zoals ook ander openbaar groen. Maar als niemand meer
grafrechten wil betalen voor een graf moet dat graf natuurlijk worden geruimd.
Begraven is een particuliere aangelegenheid geen overheidstaak
Ruim de graven en plaats een plaquettte met de namen.
Zo lang er plaats zou geen enkel graf geruimd moeten worden ook al zijn de
grafrechten verlopen. Laat nabestaanden 20 a 25 jaar voor een gering bedrag
grafrechten betalen. De overleden die begraven zijn hebben in feite al hun hele
leven aan de kerk betaald. Kerkbijdragen, wekelijks offergeld. Om op een kale
Dodenakker begraven te worden nodigt niet uit. Hegelsom, Sevenum en nog enkele
begraafplaatsen zijn een verschrikking.
De kerk schieten zelf ook te kort en blijven in hun ouderwetse en conservatieve
hangen., Ze zullen echt met de tijd mee moeten. Vroeger was het een Kerkfabriek
en het is nu weer deze kant op. Er wordt regelmatig gepreekt over barmhartigheid,
zie je weinig van terug. Het Duitse systeem hier betaalt iedereen een kleine
jaarlijkse kerkbijdrage. De Heemkunde verenigingen en de LGOG hebben in 2014
hun zorgen over de leegloop kerkhoven en kale Dodenakkers uitgesproken en
kenbaar gemaakt. Wat is hier door de parochies en het cluster gedaan. Hopelijk is
het nog niet te laat en komen de parochies en kerkgemeenschap tot inzicht.
Als het een aan de kerk verbonden begraafplaats is dan moeten zij er ook maar voor
zorgen
Als je niemand hebt die daar begraven ligt, hoef je er ook niet voor te betalen
Als nabestaanden kiezen voor een plek op het kerkhof, zijn ze ook verantwoordelijk
voor de kosten.
De gene die er een graf hebben moeten het gezamenlijk betalen
Dit is ook een persoonlijke keuze
Er geld een gulden middenweg; Meteen ruimen na afloop van de grafrechten is
geen optie en de gemeente moet het dodengeld ook gebruiken voor de dodenakker
en niet om in het algemeen te gebruiken.
Het gaat hier om een grijs gebied(bij een urnenveld om een as-grauw gebied) Aan
de andere kant snap ik beste de de gemeente niet wil dat een graf waarvan de
grafrechten zijn verlopen nog 5 of 10 jaar onbetaald blijft liggen. Maar er zijn legio
opties; een kerkgemeenschap/school/stichting kan een rij graven adopteren en
tegen een speciaal tarief grafrechten kopen. Er word een uitzondering gemaakt
zoals wel vaker voor oude begraafplaatsen. Er word meer met vrijwilligers gewerkt.
enz.
Er worden toch grafrechten betaald aan de kerk; dus moet de kerk ook voor
onderhoud zorgen
Gebruik maken van faciliteiten is betalen
Het lijkt mij logisch dat diegenen die begraven willen worden of anderszins van een
kerkhof gebruik maken ook voor de kosten opkomen. Tevens zal er door en voor de
gemeenschap een goede mogelijkheid gezorgd moeten worden om begraven te
worden met landelijk dezelfde kosten/tarieven.
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In principe alleen de gebruikers. Indien er een historisch groter doel gediend moet
worden, dan zou de gemeente daar een bijdrage in kunnen doen, maar alleen voor
dat deel en doel.
Niet iedereen wordt op het plaatselijke kerkhof begraven. Is oneerlijk om daar de
gehele gemeenschap voor te laten opdraaien.
Omdat er steeds meer mensen kiezen voor crematie .
Tegenwoordig worden veel mensen gecremeerd en worden de kerkhoven kleiner
.dus minder onderhoud
Waarom altijd alles op de gemeenschap afschuiven.
Als je gecremeerd wordt heb je toch niets met het kerkhof te maken.
Waarom? Is geen monumentaal goed vind ik zelf als iemand die niet bepaald gelovig
is...
Wel meebetalen. Na bv 25 jaar betaald graf niet meer betalen maar gratis, op
kosten gemeenschap.
Als een graf niet meer betaald/verzorgd wordt is ruimen volgens mij de enige optie.
Daar hoeven burgers die er niets mee te maken geen geld voor te betalen.
Als er geen familie meer betaald wordt het graf geruimd.
Als er niemand begraven ligt uit mijn familie kring en of kennissenkring vindt ik niet
dat ik daar aan mee moet betalen.
Als iemand kiest voor cremeren mag dit natuurlijk nooit.
Als ik gecremeerd word en begraven moet ik die kosten ook zelf betalen
Als ik naar mezelf kijk betaal ik de grafrechten voor een graf dat behouden moet
worden.
Het kan toch niet zo zijn dat ik braaf betaal en graven van niet betalenden ook
blijven bestaan.
Als je zelf gekozen hebt voor bv cremeren van je dierbaren en zelf geen graf of
urnenplek op het kerkhof hebt, waarom zou je dan wel voor het onderhoud moeten
zorgen?
Dan kun je wel kiezen voor een graf en er niet meer naar omkijken als de
gemeenschap het toch moet onderhouden.
Als men als familie een graf wil, zal dit ook door de familie bekostigd moeten
worden samen met de geloofsgemeenschap waartoe men behoort.
Begraven is een persoonlijke wens en de kosten daarvan dienen door de persoon
(naasten) gedragen te worden.
Daar wil ik niet aan bijdragen,voor mij hoeft een kerkhof niet.
Dan kan het grafrecht ook wel afgeschaft worden als de gemmenschap hier ook nog
eens aan moet gaan betalen.Nee.
De gemeente heeft alleen tot taak het openbare kerkhof te onderhouden. De
kerken dienen hun leden aan te spreken. Trouwens, op veel plekken doen de
kerkleden en andere vrijwilligers (daar heb je ze weer) het onderhoud al.
Iemand die niks met begraven heeft kun je toch niet verplichten om voor degene die
daar wel wat mee hebben te laten betalen. Je kunt voor iemand die gecremeerd wil
worden toch ook niet de gemeenschap laten betalen!
Ik vind een kerkhof ouderwets en zou nooit iemand begraven van mijn dierbare
In Tienray doen dit alleen VRIJWILLIGERS.
Klinkklare onzin. Profijtbeginsel dient toegepast te blijven!
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Mocht je een dierbare willen begraven vind ik dat de kosten ook voor de
betreffende familie zijn. Men dient dan ook zelf ervoor te zorgen dat de graven
netjes erbij liggen. Nadat het grafrecht is verlopen en niemand meer een graf wil
onderhouden dan dient dit graf te worden geruimd. Het onderhoud van een kerkhof
zelf is vrv kerk en/of gemeente.
Waarom zou de hele gemeenschap moeten bijdragen in de koste? Slecht plan !!!!
Mensen die kiezen voor crematie betalen ook alles zelf en willen niet bijdrage aan
de kosten van een plaatselijk kerkhof.
In mijn dorp doen de ouderen van de oudervereniging eens in de maand het kerkhof
bij houden. Ziet er netjes uit.. Nagedane arbeid gezamelijk koffie drinken.Neem aan
betaald door de kerk.
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2 ‘Begraafplaatsen zijn historisch erfgoed’
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Daar waar de kerken HistorischErfgoed zijn zeer zeker niet ruimen
De begraafplaatsen vertellen iets over het dorp, streek en hun bewoners.
Een rondje over het kerkhof brengt heel veel historie en herinneringen naar boven.
Op meerdere kerkhoven staan nog maar enkele zeer oude grafzerken (meer als 100
jaar) Dit is toch ook een stukje cultureel erfgoed. en dient m.i. zeker bewaard te
blijven voor de volgende generaties. Om deze graven in stand te houden zou er ook
een fonds of stichting moeten komen die deze graven in stand houdt. Zeker als er
geen nabestaanden meer zijn.
Wij laten ons niet begraven omdat we nu al weten dat onze zoon nooit op de
begraafplaats zal komen.
Betreft de oudere graven die nog van vroeger tijden zijn en iets zeggen over de
historie van de plaats middels de personen die er gewoond hebben
Maar dat wil niet zeggen dat alle begraafplaatsen dan maar bewaard moeten
worden.
Maar mag wel verkleind worden.hoef niet meer zo groot te zijn.
Op vakantie gaan wij altijd kijken bij begraafplaatsen, is in andere landen heel
interessant.
Het is zonde als hele oude graven geruimd worden....dat zijn toch een soort
monumenten!
Tot op zekere hoogte wel. (zie antwoord vorige vraag)
Veel begraafplaatsen hebben historische waarde, deze zouden beschermd dienen te
worden.
Zoek je (innerlijke) rust en stilte, ga dan bloemen brengen bij een overledenen.
Urnmuren zijn toch massaler(flat vs villa) en minder persoonlijk.
Begraafplaats is toch geen Historsch erfgoed, dit is een plaats wat aangewezen is
voor het begraven van onze dierbare en zo moet dat blijven voor mensen die dat
willen. Er zijn dorpen waar het onderhoud gratis plaats vindt door verenigingen.
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Begraafplaatsen wel graven niet
Dit geldt alleen voor oorlogsgraven.
Gewoon ruimen, als er niet meer wordt betaald
Historische graven in stand houden.
Natuurlijk zijn echte oude begraafplaatsen interessant. De homogenisering van de
begraafplaatsen heeft dat echter sterk uitgehold. En..er zijn nieuwe vormen van het
bewaren van het historisch erfgoed en dat zijn de overlijdensadvertenties of het
register van de burgerlijke stand dat als open sources kan worden beheerd en
weggezet.
Niet alle graven zijn historisch gezien relevant
Sommige begraafplaatsen wel en andere niet. Moet per begraafplaats bekeken
worden. Niet alles hoeft kost wat kost behouden te blijven.
Sommige graven wel maar zeker niet alle. Voor de familie waarschijnlijk wel maar ik
denk dat er goede voorwaarden gesteld moeten worden wat wel en wat niet.
Sommige wellicht wel, maar zeker niet alle plaatsen en ook niet elke graven.
Wellicht voor een klein gedeelte, zoals oorlogsgraven. Voor de overige geldt: als je
lang genoeg wacht wordt alles historisch erfgoed. En komt de hele gemeente vol
met graven te liggen. Waar moeten we dan wonen en werken?
Alleen als het een historisch oud kerkhof is als in Horst Centrum
Dan zou er een landelijke of gemeentelijke regeling moeten komen dat men eerst
een bepaald aantal jaren zelf (familie) het onderhoud moet plegen en dat na een
aantal jaren het onderhoud overgenomen wordt. Het moet dan wel voor iedereen
gelijk zijn anders is het oneerlijk als van het ene graf de familie zelf nog grafrechten
betaalt en van het andere graf de gemeenschap het over gaat nemen in plaats van
te ruimen.
De begraafplaats zelf niet, de monumenten die er mogelijk op staan wel. Die kunnen
ook op een andere plek bewaard worden als historisch erfgoed, bv op een centrale
begraafplaats. Niet alle begraafplaatsen hoeven bewaard te blijven.
Ik vind begraafplaatsen een plek om dierbaren te gedenken; heeft niets met historie
te maken
Je kunt terecht in het kerkregister en bij de gemeente.
Ligt er aan of er graven zijn van mensen die onderdeel waren van een historische
gebeurtenis en of er architectonisch interessante graven zijn.
Mogelijk een enkel graaf maar het gros zeker niet.
Nou dan “stikken”we straks met erfgoed.Willen onze kinderen dit wel?
Tenzij die van soldaten zijn ofzo
Alleen het oude kerkhof
Hooguit als er een belangrijk persoon ligt
Ruimen moet tot de mogelijkheden behoren. Erfgenamen bepalen dit en niet de
overheid of een Kerkbestuur.
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