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1. Opening
Martijn opent het overleg en heet allen welkom. Berichten van verhindering worden
medegedeeld. Kort wordt de agenda toegelicht.
2. Verslag overleg 26 Maart 2012
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
3. Presentatie
Jan Krijger geeft middels een presentatie terugkoppeling over het
proefsleuvenonderzoek dat plaatsgehad heeft op de oostelijke zijde van de
begraafplaats. Doelstelling van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de
indeling, de aanwezigheid van resten, de bodemgesteldheid, de grondwaterstand,
wortelgroei en de locatie van een derde afdeling.
Op basis van de administratie en het proefsleuvenonderzoek is goed inzicht verkregen
over de indeling van de rijen op de begraafplaats.
Door het onderzoek is inzicht verkregen in de aanwezigheid van resten, de
bodemgesteldheid, het grondwaterstand en wortelgroei. Op basis van deze informatie
kan gesteld worden dat er nog wel resten zullen worden aangetroffen maar dat deze
erg broos zijn. Geconcludeerd kan worden dat de bodemgesteldheid en
grondwaterstand geschikt is voor begraven.
Op de begraafplaats is echter veel wortelgroei geconstateerd. De wortelgroei
bemoeilijkt het ruimen van de graven.
Het onderzoek naar een derde afdeling heeft weinig inzicht gegeven. Een derde
afdeling aan de zuidoostelijke zijde van de begraafplaats is moeilijk vast te stellen.
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4. Ruiming en werkwijze
Op basis van de verkregen informatie wordt voorgesteld om het noordoostelijke
gedeelte van de begraafplaats de 2e afdeling te ruimen. De kindergraven worden
ontzien. Deze ruiming geeft een begraafcapaciteit voor ongeveer 39 jaar. Zowel de
dorpsraad als de werkgroep kunnen zich vinden in het voorstel.
Gezien de grote hoeveelheid wortels zal een techniek worden toegepast om de grond
van het voormalige graf opzij te zetten, de aanwezig botten te verzamelen en deze
grond dieper in het graf weg te zetten. Hiermee wordt voorkomen dat achterblijvende
resten aan de oppervlakte komen. De grove botten zullen worden herbegraven in een
verzamelgraf. Het verzamelgraf zal worden voorzien van een gedenkteken. Zowel de
dorpsraad als de werkgroep kunnen zich vinden in deze werkwijze.

5. Groenstructuur
Bekend was dat enkele bomen ziek waren. Het was niet bekend wat de aantasting
betrof. Bij het proefsleuvenonderzoek is ook gekeken naar de bomen en bij enkele
bomen is iepziekte geconstateerd. Nu de aantasting bekend is vragen we ons af of de
iepen behouden kunnen worden.
Er wordt geprobeerd middels het injecteren de gezonde bomen te behouden. De firma
BTL zal de bomen op korte termijn injecteren en de gemeente adviseren. De
uitkomsten van het advies zal de gemeente delen met de dorpsraad en de werkgroep.
De gemeente heeft als insteek zoveel mogelijk iepen te behouden.
De dorpsraad geeft aan dat de sorbussen aan de voorzijde van de weg ook slecht zijn.
De gemeente is hiervan op de hoogte. Vooralsnog zijn geen maatregelen voorzien.
Voor het hoofdpad is afgesproken dat de gemeente in overleg met de dorpsraad en de
werkgroep een boomsoort kiest. In het vorig overleg was al aangegeven om liever
geen linden te plaatsen in verband met luizen. De voorkeur gaat nu uit naar Acer
campester. De werkgroep en dorpsraad kunnen ook nog alternatieven aandragen. De
meidoorn wordt niet gezien als reële optie.
Gevraagd wordt om bomen te planten van wat groter formaat. Aangegeven wordt dat
hier naar zal worden gekeken maar dat dit afhankelijk is van de technische
mogelijkheden. Als alternatief voor de iepen worden platanen genoemd.
6. Opmerkingen
Verder geeft de werkgroep aan dat de stenen die voor hen in onderhoud komen
aantal fouten staan op de aan hen verstrekte kaart. De stenen 78 en 79 , 85 en 86, 87
en 88 zijn omgekeerd. De op de lijst vermelde namen staan omgekeerd. Vanuit de
gemeente zal hier actie op ondernomen worden.
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7. Planning
Kort wordt de planning toegelicht. In juni van dit jaar zullen betrokkenen worden
geïnformeerd en nabestaanden (indien mogelijk) persoonlijk worden aangeschreven
over de voorgenomen ruiming. Ook zal het voornemen van ruimen op het
publicatiebord en de website worden gepubliceerd. Vervolgens nemen de
burgemeester en wethouders en vervolgens de gemeenteraad in mei en juni 2013 een
besluit tot ruimen. Het ruimen van de graven kan dan uitgevoerd worden in het najaar
van 2013.
8. Volgende vergadering
Gezien het feit dat gedurende een jaar wordt gewerkt aan het informeren van
nabestaanden lijkt een overleg op korte termijn niet zinvol. Voorstel is om in het
voorjaar van 2013 weer bij elkaar te komen. De uitkomsten van het onderzoek naar de
iepen zal wel teruggekoppeld worden.

