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Geachte Mevrouw,
Geachte Heren,

Inwoners meldden me dat het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats de laatste tijd veel te wensen
overlaat. Bij een bezoek ter plaatse kon ikzelf vaststellen dat die kritiek meer dan terecht is.
Op verschillende plaatsen ligt rommel opgestapeld zoals houten balken en platen, stenen, vuilniszakken,… en
dit reeds gedurende langere tijd. Dit geeft een slordige algemene indruk. Nog bruikbaar materiaal wordt
beter in een daarvoor voorziene ruimte opgeborgen, uit het zicht van de bezoekers.
Op verschillende plaatsen langsheen voetpaden, tussen graven en langsheen de omheining tiert het onkruid
welig. De toestand op het nieuwe kerkhofgedeelte is ronduit onaanvaardbaar. Er is duidelijk gedurende
langere tijd te weinig onderhoud gebeurd. Bovendien zijn op verschillende plaatsen langsheen de graven
verzakkingen zichtbaar. Wellicht is dit op een kerkhof een frequent terugkerend probleem; regelmatig
aanvullen is dan ook een noodzaak.
Achteraan het nieuwe kerkhofgedeelte ligt al geruime tijd een grote hoop zand, overwoekerd door onkruid.
Deze hoop wordt blijkbaar ook gebruikt als stort van groenafval. Het is wenselijk deze stortplaats op te
ruimen.
De gemeenteraad besliste reeds in mei 2000 tot oprichting van de luifel voor de strooiweide. Toch staat de
luifel voor de strooiweide er nog steeds onafgewerkt. Bijgaande foto’s tonen ernstige sporen van inwerking
van vocht op de muren. De gemeenteraad besliste begin juni tot afwerking van het dak van de luifel maar na 2
½ maand is dit blijkbaar nog niet gebeurd. Deze toestand kan blijvende esthetische schade aan het bouwwerk
veroorzaken. Een dringende afwerking van de luifel lijkt me dan ook noodzakelijk. Bij regenweer is deze luifel
bovendien onbereikbaar zonder kleding en schoeisel te bevuilen. Wil men het gebouw kunnen gebruiken, dan
moet er eerst een voetpad worden aangelegd. Naar mijn mening is deze investering nog niet voorzien en dient
opgenomen te worden in de eerstvolgende begrotingswijziging.
Mag ik het college vragen de nodige acties te nemen opdat deze onaanvaardbare toestanden worden
aangepakt. In het programma van Open Monumentendag op 8 september aanstaande zijn gegidste bezoeken
aan onze gemeentelijke begraafplaats voorzien. Wil het gemeentebestuur bij het grote publiek geen blamage
oplopen, dan zijn zelfs dringend acties aangewezen.
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