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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Antwoorden op raadsvragen over 
onderhoud Joodse Begraafplaats 

3443420  12 juli 2022 

Geachte heer ten Voorde, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Op 21 juni stuurde u een brief aan het college waarin u vragen stelt over het onderhoud van de 

Joodse begraafplaats aan de Dennenbosweg. Hieronder vindt u onze reactie op deze vragen.  
 

1. Is het College het met ons eens dat de Joodse begraafplaats in Hengelo een 
belangrijke functie vervult en daarmee goed onderhoud verdient? 

Ja, de Joodse begraafplaats aan de Dennenbosweg is een belangrijk monument in onze stad. 
Deze begraafplaats is echter geen eigendom van de gemeente Hengelo. Dit in tegenstelling tot 

de andere openbare begraaf- en gedenkparken in Hengelo aan de Oldenzaalsestraat, de 
Deurningerstraat en de Bornsestraat. Dit betekent dat de gemeente niet verantwoordelijk is 

voor het onderhoud van Joodse begraafplaats aan de Dennenbosweg. De grond is eigendom 
van de Israëlische Gemeente te Hengelo. Het onderhoud wordt uitgevoerd door vrijwilligers 

van de Stichting onderhoud Joodse Begraafplaats Hengelo Ov. 
In het verleden zijn er afspraken gemaakt met de Stichting Onderhoud Joodse Begraafplaats 

Hengelo, om ze, aanvullend op de inzet van de vrijwilligers, te helpen met het onderhoud. 
Deze afspraken zijn op 30 april 2021 in goed overleg met de secretaris van de stichting 

nogmaals vastgelegd. We citeren uit de mail aan de secretaris: 
 

“Gildebor is verantwoordelijk voor het 2 x per jaar (voor en najaar) onderhouden van de 
Joodse Begraafplaats aan de Dennenbosweg. 

Het gaat dan om de volgende werkzaamheden: 
• 2 x per jaar blad ruimen in de herfst/winter; 

• 2 x per jaar maaien en afvoeren en; 
• Het afvoeren van de grote composthoop als deze vol zit. 

• Eens per 4 jaar snoeien van de treurwilg (op verzoek) 
• Eens per 4 jaar knippen van de laurierhagen (op verzoek)” 

 
2. Is het College bereid het gesprek aan te gaan met de Stichting Onderhoud Joodse 

Begraafplaats Hengelo om het achterstallig onderhoud te inventariseren? 
We zijn altijd bereid om het gesprek aan te gaan. Wel willen we graag benadrukken dat de 

verantwoordelijkheid voor het onderhoud in eerste instantie ligt bij de Stichting Onderhoud 
Joodse Begraafplaats als eigenaar van de grond.  

 
Het heeft het college dan ook verbaasd om via de media te moeten vernemen dat de Stichting 

van mening is dat dat er sprake zou zijn van achterstallig onderhoud en dat de gemeente of 
Gildebor de genoemde afspraken niet nakomt. De afgesproken werkzaamheden zijn en worden 

altijd netjes uitgevoerd. 
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Verder willen we graag noemen dat de onderlinge contacten met de Stichting goed zijn. Zowel 
bij de gemeente als bij Gildebor heeft de Stichting een contactpersoon die ze te allen tijde 

kunnen benaderen bij vragen over het onderhoud. Een en ander wordt ook benoemd in een 
mail van de secretaris in april 2021 aan de contactpersoon van de gemeente Hengelo: “De 

contacten met gemeente en Gildebor zijn goed en dat willen we ook zo houden.”  
 

In de contacten die er na april 2021 zijn geweest tussen Gildebor en de Stichting, is de 
Stichting ook telkens gewezen op deze gemaakte afspraken. Uiteraard gaan we graag het 

gesprek met de Stichting aan als ze van mening is dat de afspraken niet of niet goed worden 
nagekomen. 

 
3. Is het College bereid middelen beschikbaar te stellen om dit achterstallig onderhoud 

te verhelpen? 
Op dit moment zijn er geen structurele middelen voor regulier onderhoud van de Joodse 

begraafplaats of andere terreinen die geen gemeentelijk eigendom zijn. Als de gemeenteraad 
van mening is dat hier extra middelen voor vrijgemaakt moeten worden, dan horen wij dat 

graag.  
 

4. Klopt het dat de begraafplaats nu geen deel uitmaakt van het reguliere 
onderhoudsschema van de gemeente en is het College bereid te kijken naar 

mogelijkheden om de Joodse begraafplaats mee te nemen in het onderhoudsschema 
van de begraafplaatsen in onze gemeente? 

Ja, dat klopt. Zoals aangegeven, is de Joodse begraafplaats niet van de gemeente maar in 
eigendom van De Israëlische Gemeente te Hengelo. Het is dus geen openbare ruimte waar de 

gemeente verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. De Joodse begraafplaats is, in 
tegenstelling tot de andere drie genoemde gemeentelijke begraafplaatsen, ook niet vrij 

toegankelijk voor bezoekers.  

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


