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Geachte raadsleden,
Op 3 november hebben we als Dorpsbelangen Adorp met een afvaardiging van de Gemeenteraad gesproken over
de staat van onderhoud van begraafplaats Adorp. Voorheen gemeente Winsum en nu Het Hogeland neemt op
geen enkele manier zijn verantwoordelijkheid als eigenaar en beheerder van de begraafplaats. Diverse graven zijn
dusdanig vervallen dat ze niet zouden misstaan in een beetje horrorfilm. Voor nabestaanden is het niet de plek
waar ze terug willen komen voor een moment met geliefde overledenen.
Helaas blijft het college weigeren om de verantwoordelijkheid voor het beheer op zich te nemen; het college voelt
zich alleen verantwoordelijk voor het groen en niet voor het steen, waardoor het verval ook de komende decennia
onherroepelijk door zal gaan. Om deze impasse te doorbreken is Dorpsbelangen Adorp in 2020 begonnen met het
zoeken naar mogelijkheden om vervallen historische graven te herstellen, aangezien de gemeente ook niet de
verantwoordelijkheid op zich neemt om ze te ruimen. Je moet toch wat. Stilzitten en toekijken hoe het vanzelf
instort is ook niet de oplossing.
Daarom hebben we met Landschapsbeheer Groningen een overeenkomst voor aanpak van graven van voor 1940.
Het totale kostenplaatje hiervoor is ongeveer € 38.000. Provincie Groningen draagt € 13.000 bij, Loket
Leefbaarheid heeft € 10.000 toegekend en de inwoners zijn bereid om hun handen uit de mouwen te steken. Wie
weer ontbreekt in het lijstje is gemeente Het Hogeland. Zij hebben – behoudens wat werkhandschoenen – niets
over voor het behoud van de begraafplaats, zeer opmerkelijk voor de eigenaar en beheerder. We hebben getracht
om de resterende € 15.000 uit het dorpsbudget gefinancierd te krijgen, zodat het niet extra op de begroting van de
gemeente drukt, maar helaas is dit afgewezen.
Op 2 november hebben we gesproken met wethouder De Vries. Hierin werd duidelijk dat we van de gemeente
niets te verwachten hebben, behalve ondersteuning in de orde van grootte van de genoemde werkhandschoenen.
De suggestie was dat wij nog maar verder moesten zoeken naar extra financiering. Namens de penningmeester
kan ik zeggen dat dit geen optie meer is. Er is veel tijd gestoken in het bij elkaar halen van de huidige € 23.000,
terwijl de gemeente zich volledig aan zijn verantwoordelijkheid onttrekt.
Na ons gesprek op 3 november hebben wij de hoop gevestigd op onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad. U
moet deze oproep ook zien als laatste mogelijkheid om de impasse te doorbreken. Als de gemeente niet zijn
verantwoordelijkheid neemt, zien we ons genoodzaakt om het toegezegde subsidiebedrag terug te storten. Er rest
ons dan niets anders dan om op onze handen te gaan zitten en toekijken hoe de graven verder instorten. Lost de
gemeente daarmee het probleem op? Nee, natuurlijk niet, ze zullen alleen maar groter worden.
Wat wij u vragen als onze gekozen vertegenwoordigers is om het college aan te spreken op zijn
verantwoordelijkheid als eigenaar en beheerder van de begraafplaats, niet alleen in Adorp maar in de hele
gemeente.
Wij wensen u een voorspoedig 2022,
Namens Dorpsbelangen Adorp,

Secretaris,

