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Inleiding
Tot verdriet van inwoners, bezoekers en nabestaanden ziet de Oosterbegraafplaats in Andijk er al
jarenlang onverzorgd uit. Onverzorgd doordat de hagen aan zowel de oost- als de westkant bruin
geworden zijn, de afsluitbanden liggen hier en daar scheef, de paden worden groen, de paden
verzakken, de verharding van de beide toegangen vertonen kuilen en scheuren en de
toegankelijkheid is ook een uitdaging.
In de Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) is opgenomen (par. 7.3.2 Groen) dat we voor
begraafplaatsen (net als voor rotondes en parken) gaan voor kwaliteit A. (hoog). In het
Groenbeheerplan (Openbaar groen, begraafplaatsen en sportvelden) staat in par. 7.2 “Aan de
begraafplaatsen wordt veel aandacht besteed.”
1.

In de informatienota IVR-15-03580 over begraafplaatsen komt naast de taakstelling
vanuit de kerntakendiscussie onder meer participatie aan de orde. Dit is niet gelukt,
althans er bleek geen interesse vanuit partijen om taken over te nemen. In dezelfde
informatienota lezen we dat “het streven is om in het eerste kwartaal van 2016 met een
plan van aanpak te komen”. Is er daadwerkelijk een plan van aanpak en kunnen wij dit
exemplaar ontvangen?

antwoord

2.

Het hoofdpad in het midden van de Oosterbegraafplaats is een aantal jaren geleden
(2017?) gerenoveerd. De afsluitbanden zien er netjes uit maar het pad zelf voldoet niet
(meer) aan kwaliteitsniveau A ondanks dat er niet is gekozen voor half-verharding maar
een meer gesloten verharding. Is het technisch mogelijk om de gesloten verharding
nogmaals aan te brengen waardoor dit hoofdpad weer een representatieve uitstraling
krijgt?

Antwoord

3.

Is het College voornemens om er voor te zorgen dat de Oosterbegraafplaats in zijn
geheel alsook de toegang ervan gaat voldoen aan de kwaliteitsstandaard A en wanneer
gaat dit dan gebeuren?

Antwoord

Ter verduidelijking voegen wij een aantal foto’s toe om de huidige situatie inzichtelijk te maken.

