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Rechte tellingen
Begraafplaatsen
Begraafplaatsen zijn voor veel mensen belangrijke plekken om overledenen te gedenken. De
gemeente is er verantwoordelijk voor dat de algemene begraafplaatsen netjes zijn. Als een
begraafplaats vol is of als grafrechten verlopen zijn, kan de gemeente besluiten graven te
ruimen.

7 Bij welke gelegenheid komt u op een begraafplaats?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=239)
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Weet niet

Anders

Tijdens een uitvaart
van iemand die ik ken

Op wisselende
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een andere plaats (als
bezienswaardigheid)

Als ik rust zoek

3%
Ik kom nooit op een
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op vraag "7 Bij welke gelegenheid komt u op een begraafplaats? " is het meest gekozen antwoord
(66%): "Tijdens een uitvaart van iemand die ik ken".

Anders, namelijk:

















4 mei dodenherdenking
43224
Aller Heiligen/ Aller Zielen
Dodenherdenking
Dodenherdenking 4 mei
Graf van familie onderhouden
Heel regelmatig en vrij vaak
Herdenkingen
Jaarlijkse dodenherdenking 5 mei
Moederdag of vaderdag
Om t graf te fatsoeneren
Regelmatig, graf onderhouden en gedenken
Soms om eens rond te kijken
Tijdens dodenherdenking
Voor grafonderhoud
Voor mijn werk
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Voor stamboom onderzoek
Werkzaamheden
Zo gauw ik er behoefte aan heb om naar het grafje van mijn kleine kindje te gaan.

Toelichting




Er is gelukkig nog niemand binnen mijn kring overleden.
Gezien het feit dat meer en meer mensen gecremeerd worden, is het hoog tijd dat er naast de
vele kerkhoven in de Bommelerwaard een crematorium komt.
Kom er te weinig sinds 3 jaar in Zaltbommel
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8 Als de rechten op een graf verlopen zijn en het graf niet
wordt bijgehouden, wat is dan volgens u de beste oplossing?
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(n=237)
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Het graf bij laten Het graf bij laten
De
Het graf ruimen
houden door houden door de grafbedekking
vrijwilligers gemeente (ook weghalen, maar
al kost dat
de stoffelijke
belastinggeld) resten met rust
laten

11%

9%

Anders

Weet niet

Op vraag "8 Als de rechten op een graf verlopen zijn en het graf niet wordt bijgehouden, wat is dan
volgens u de beste oplossing? " antwoordt 39% van de respondenten: "Het graf ruimen".

Anders, namelijk:






















Degene er op aanspreken en laten betalen als het door de gemeente moet worden gedaan
Eerst de grafbedekking weg en na x jaren graf ruimen
Eerst waarschuwen en daarna ruimen
Famil
Familie benaderen. Samen oplossing zoeken. Geen familie. Dan naar vermelding ruimen.
Het graf niet onderhouden, een oud graf mag er best vervallen uit zien.
Het graf nog 10 jaar in stand houden en dan ruimen
Indien het een historisch graf is met rust laten anders ruimen.
Informeren of er nog familieleden zijn in overleg niet zomaar ruimen
Laat de tijd zijn gang gaan, zodat het een groen stuk natuur wordt.
Met den nabestaanden overleggen
Nabestaanden benaderen
Nabestaanden informeren. mogelijkheden voorleggen en de nabestaanden hierin de beslissing
laten nemen.
Nabestaanden kontakten en melden. Evt. toeste,ming vragen het graf volledig te ruimen.
Overleggen met de nabestaanden
Overleggen met nabestaanden
Per tijdsbestek een aantal graven die kenmerkend zijn voor die tijd, goed onderhouden door de
tijd heen, rest ruimen.
Sommige graven zijn erg mooi, en vinden we met ze alle niet als we op een buitenlands
begraafplaats lopen. dat het daar zo mooi is
Soms moet je besluiten om begraafplaatsen met een historische emotie behouden, er een
monument van maken.
Uitzoeken waarom
Waarom graf rechten als je een graf koopt wat €5000
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Toelichting
Het graf bij laten houden
door vrijwilligers




Het graf bij laten houden
door de gemeente (ook al
kost dat belastinggeld)





De grafbedekking
weghalen, maar de
stoffelijke resten met rust
laten
Het graf ruimen

De grafbedekking nog enkele jaren laten en daarna het graf ruimen.
Ik ben te allen tijde tegen ruimen. We moeten overleden mensen
met respect behandelen, en hen dus in hun graf laten liggen.




Als de ruimte nodig is anders graf met rust laten
Dat klinkt cru, maar persoonlijk hecht ik zelf ook meer waarde aan
herinneren op andere plekken en manieren.
Leg resten in een klein kistje en herbegraaf ze met naambordje. Dat
kan op een apart veldje of in een nis in een (urnen)muur
Voor mij mag een graf geruimd worden. Dit wel in overleg met de
nog eventuele levende nabestaande zodat zij hierover het laatste
woord hebben.









Weet niet

Grafrechten als eeuwigdurend verkopen. Niet ruimen. Kosten van
onderhoud financieren door verkoop van nieuwe graven. Grafrust
in ere houden.
Mensen de keus geven, mochten er geen nabestaanden meer zijn ,
aan de gemeente overlaten, maar met rust laten heeft de voorkeur.
Tussen bijhouden van een graf of een begraafplaats zit veel
verschil. Volgens mij worden de begraafplaatsen minder
bijgehouden sinds deze onder een onderhoudscontract vallen.






Anders, namelijk:

Indien familie/vrijwilligers niet beschikbaar zijn is ruimen de enige
optie
NOOIT RUIMEN! ER ZIJN OOK MENSEN DIE HET NIET KUNNEN
BETALEN! LAAT DE DODEN MET RUST!





Als een graf niet wordt bijgehouden wordt wil het nog niet zeggen
dat er nooit iemand meer komt. Misschien is de naaste wel niet in
staat om het graf bij te houden. Dit kan heel veel redenen hebben.
Eerst uitzoeken en dan een passende oplossing zoeken.
Je zou na verloop van tijd ook de begraafplaats 2 meter kunnen
ophogen en dan opnieuw dezelfde plek kunnen gebruiken. Dan kan
alles blijven liggen. Houden we meteen en stel mooie vluchtheuvels
over voor als het eens een keer mis gaat met hoog water.
Zeer oude graven blijven onderhouden. Andere in overleg met
familie oplossing zoeken. Bij gebrek aan ruimte een algemeen graf
waar meerdere stoffelijke resten liggen voorzien van namen
overledenen.
Graven van historisch belangrijke Bommelaars (De Virieu!) kan de
gemeente bijhouden, maar dat doet ze al voor de hele
begraafplaats aan de Bossche Poort. Is die begraafplaats in zijn
totaliteit beschermd? Dat zou niet verkeerd zijn.
Ik ben tegen ruimen
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9 Zou u zich als vrijwilliger willen inzetten voor het behoud
van een begraafplaats bij u in de buurt?
80%

(n=235)
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Weet niet

Op vraag "9 Zou u zich als vrijwilliger willen inzetten voor het behoud van een begraafplaats bij u in
de buurt?" antwoordt 73% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja






Nee 













Ben ik al
Het is zeer belangrijk voor families om hun zeer geliefde overledene te kunnen bezoeken.
Maaaaaaaaaaaar, mijn rug laat geen werk meer toe
Mocht ik werkloos zijn en daarbij mijn ww/bijstand mogen behouden zonder volledige
sollicitatieplicht. Gelukkig heb ik "nog" 2 banen.
Ben 84 jaar!!
De grafrechten zijn dusdanig hoog dat er wel budget moet zijn om dit door de gemeente
uit te laten voeren
De rechten vliegen de pan uit !!!! Dus een zaak van de gemeente !
Helaas fysiek niet in staat
Hier nee ingevuld, want ik doe al veel vrijwilligerswerk
Ik
Ik ben momenteel al bij 3 partijen inzetbaar als vrijwilliger.
Ik houdt niet van aangeharkte begraafplaatsen. Laat het lekker groen worden en
overwoekeren.
Ik onderhoud de graven van mijn familieleden. Moet een hoog bedrag voor de graven
betalen dus het onderhoud van de begraafplaats moet van dat geld worden betaald. De
kosten voor een graf zijn veel te hoog in Zaltbommel!
Ik zou evt wel willen maar mijn lichaam laat dat niet (meer) toe
Nee, ik vind de kosten voor een graf dermate hoog dat de gemeente ook verplicht is de
begraafplaats netjes te onderhouden. Wat ik ook jammer vindt, als je er plotseling voor
komt te staan dat je een dierbare moet begraven kom je vaak onverwacht voor hoge
kosten te staan de gemeente zou de mogelijkheid moeten bieden om een
betalingsregeling af te spreken of de mogelijkheid te moeten bieden om in termijnen te
betalen.
Onderhoudsplicht instellen ook voor nabestaanden
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Te druk met gezin, anders misschien wel.
Te oud en te druk...
Verzorg al als vrijwilliger 3 graven
Zet er uitkeringstrekkers neer voor onderhoud
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Bommelerwaard
Fietsveiligheid
Parkeren bij het NS-station in Zaltbommel
Begraafplaatsen
16 november 2018 tot 27 november 2018
248
6,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
4 minuten en 6 seconden
27 november 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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