
Vragen en antwoorden naar aanleiding van artikel in Het Kontakt over begraafplaats Gouderak 
 

Samenvatting van de vraag Antwoord op de vraag 

Ik zou willen dat de gemeente het gedenkteken pas 
verwijdert als het graf ondergronds wordt geruimd.  
Door deze werkwijze blijft het aangezicht van een 
begraafplaats zo lang mogelijk in stand. Bij deze verzoek 
ik het college de Beheersverordening gemeentelijke 
begraafplaatsen Krimpenerwaard hierop aan te passen. 
 

Op de begraafplaats Gouderak wordt niet 
ondergronds geruimd.  
De verordening gemeentelijke begraafplaatsen 
Krimpenerwaard wordt op dit punt niet aangepast.  

Wat gebeurt er met de monumentale graven vooraan op 
de begraafplaats? Deze graven hebben grote historische 
waarde. De begraafplaats is ook ondergebracht bij de 
Oorlogsgraven-stichting. 

Als de gedenksteen een Rijksmonument of 
Gemeentelijk monument is of het een Oorlogsgraf 
betreft, zal de gedenksteen niet worden verwijderd. 
Voor de graven van onbepaalde tijd geldt dat, 
zolang er een rechthebbende bekend is bij de 
gemeente Krimpenerwaard, de gedenksteen niet 
wordt verwijderd. Dit geldt ook voor de andere 
begraafplaatsen in de Krimpenerwaard. 
 

Stenen weghalen draagt niet bij aan "het behouden van 
de identiteit van de begraafplaats", in tegendeel. Dus 
waarom de gedenkstenen verwijderen? 

Voor alle algemene begraafplaatsen in de 
gemeente Krimpenerwaard geldt dat de steen wordt 
verwijderd als de termijn verlopen is of de termijn 
niet wordt verlengd. Uitgangspunt van de gemeente 
Krimpenerwaard is gelijkheid van behandeling bij 
een verlopen graftermijn. 
Op de begraafplaats Gouderak is aan alle 
belanghebbenden, van een algemeen graf met een 
verlopen termijn, de mogelijkheid geboden om het 
graf om te zetten naar een particulier graf. Hiermee 
wordt de belanghebbende van een algemeen graf in 
de gelegenheid gesteld om het gedenkteken te 
behouden.  
 

Graag zou ik, voordat de grafstenen worden geruimd, 
een stukje uit de steen op het graf van mijn moeder 

Ja, dit is mogelijk. Een afspraak hiervoor kan 
worden gemaakt met de beheerder van de 



willen hakken. Mag ik dit zelf doen? Wanneer gaat dit 
plaatsvinden? 

begraafplaats. 
De datum van ruiming van de gedenkstenen is op 
dit moment nog niet bekend. 
 

Heb ik het goed begrepen dat er vanaf nu geen graven 
ondergronds meer worden geruimd? Ook niet die graven 
die niet zijn voorzien van een gedenkteken? 
 
 

Op de begraafplaats in Gouderak wordt niet 
ondergronds geruimd. 
    

Komt er op de vernieuwde begraafplaats ook een 
overzicht van alle personen die hier zijn begraven? 
Vergelijkbaar met het overzicht van namen van hen die 
hier eerder begraven waren, maar inmiddels wel zijn 
geruimd?  
 

Op de begraafplaats in Gouderak wordt niet 
ondergronds geruimd. 
Over of en zo ja hoe we dit oppakken, is nog geen 
besluitvorming geweest. Is geen onderdeel van dit 
plan, maar wordt afzonderlijk opgepakt. 

Blijven de grafnummers aanwezig zodat we de graven 
nog kunnen vinden? 

Als de termijn is verlopen en er afstand is gedaan 
van het graf zal de gedenksteen worden verwijderd. 
Na ruiming van de gedenkstenen zullen de  
grafnummers, zoals deze er nu ook staan, aanwezig 
blijven. 
 

Uw plan voor de begraafplaats in Gouderak is vol goede 
voornemens maar ik vrees dat het in de praktijk niet zo 
goed zal uitpakken gezien mijn ervaringen. 
Kunt u mij geruststellen dat het echt zo mooi zal worden 
en blijven zoals u het voorstelt? 

Het opwaarderen van de begraafplaats Gouderak 
tot een gedenkpark wordt zorgvuldig uitgevoerd. 
Op de grafvakken waar beplanting komt, is de 
gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit 
zal worden uitgevoerd conform de 
onderhoudsafspraken die gelden voor alle 
begraafplaatsen in de gemeente Krimpenerwaard. 
 

 
 


