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Onderwerp

: ontvreemdingen begraafplaats Bergen

Beste mevrouw Glas-de Raadt,
Op 17 augustus jl. ontvingen we uw vragen namens fractie van KIES Lokaal, over de
ontvreemdingen van begraafplaats Bergen. In deze brief beantwoorden we uw vragen over
dit onderwerp.
1.
Is het college op de hoogte van deze schendingen?
Antwoord:
Ja, wij zijn op de hoogte van deze schendingen. Incidenten zijn gemeld bij de
begraafplaatsbeheerder waarna diverse acties zijn ondernomen.
Het moge duidelijk zijn dat de ontvreemdingen uitermate vervelend en pijnlijk zijn voor de
nabestaanden.
2.
Zo ja, welke contacten zijn gelegd en wat is daarin afgesproken?
Antwoord:
Na de meldingen is navraag gedaan bij de betreffende rechthebbenden van de graven.
Daarnaast zijn we extra alert op bezoekers en hebben we waarschuwingsposters ophangen.
De afdeling Handhaving is geïnformeerd en met de adviseur Openbare Orde en Veiligheid is
de mogelijkheid voor camerabewaking besproken.
Toen de ontvreemdingen aanhielden, is besloten er extern over te gaan communiceren. Met
als doel om de dader(s) proberen te bereiken en dan vooral door te laten zien wat het doet
met nabestaanden. En om bewustwording en alertheid te creëren bij bezoekers van de
begraafplaats.
3.
In Bergen aan Zee heeft cameratoezicht het daartoe gewenste effect gehad. Kan
en wil het college ook cameratoezicht inzetten bij deze begraafplaats?
Antwoord:
Wij hebben de mogelijkheid van het plaatsen van camera’s onderzocht. Het blijkt dat dit
vanwege de privacy zeer lastig is. De begraafplaats is openbaar gebied en 24 uur per dag
toegankelijk. Daarnaast kent de begraafplaats meer ingangen en is het een groot terrein.

Met de politie is afgesproken dat wij inwoners vragen ontvreemdingen bij de wijkagenten te
melden. Daarnaast is afgesproken dat de wijkagenten regelmatig langs rijden en er volgt nog
een kennismakingsgesprek met de beheerder.
4.
Zijn er ook soortgelijke berichten bekend van de overige begraafplaatsen die
onder verantwoording van de gemeente vallen? Zo ja, welke actie is daarop
ondernomen?
Antwoord:
Nee, er zijn op dit moment geen ontvreemdingen bekend bij de begraafplaatsen in Egmond
en Schoorl.
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