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Nieuw bestuur stelt beslissing 
over grafontruimingen uit
Burgemeester gaat zich een jaar  

UIT UW GEMEENTE

Burgemeester gaat zich een jaar  
bezinnen over “emotioneel dossier”

HEUSDEN-ZOLDER

Een speciale gemeenteraadscommissie heeft 
besloten om de grootschalige grafontruimingen in 
Bolderberg en Berkenbos met één jaar uit te stel-
len.  “We gaan ons het komende jaar bezinnen over 
dit emotionele dossier”, verklaarde burgemeester 
Mario Borremans (N-VA). Het actiecomité dat tegen 
de ontruimingen is, had liever gezien dat het plan 
volledig werd afgevoerd.
Normaal gezien zouden grafontrui-
mingen in Bolderberg en Berkenbos 
op 2 april van start gaan. Tot maan-
dagavond de gemeenteraadscom-
missie er anders over besliste. “We 
schorten alles voor een jaar op. Dit 
jaar is er dus geen enkele grafop-
ruiming”, verklaarde burgemeester 
Mario Borremans (N-VA) na de 
commissie. Een luid applaus was het 
gevolg van de opgekomen menigte. 
De omstreden plannen werden een 
jaar geleden beslist door de vorige 
meerderheid (CD&V-PLus) onder 
leiding van burgemeester Sonja 
Claes. Ook Borremans, toen nog 
schepen van Openbare Werken voor 
CD&V, keurde die beslissing toen 
goed.

BerustenBerusten
Het actiecomité ‘Stop de legale 
grafschennis in Heusden-Zolder’ is 
niet tevreden. “De beslissing wordt 
niet teniet gedaan, maar gewoon 
uitgesteld”, zegt Norbert Vander-
maesen. “Het lijkt er dus op dat ook 
onze nieuwe politieke bazen geen 
beslissing durven nemen. Ze willen 
de hele heisa een beetje laten berus-
ten door het meer tijd te geven. Ook 

Het actiecomité ‘Stop de legale 

 ❞WIJ BLIJVEN ACTIE 
VOEREN TOT DEZE 
ABSURDE BESLISSING 
DEFINITIEF WORDT 
AFGEVOERD
Norbert Vandermaesen,  

actiecomité ‘Stop de legale 
grafschennis’

zijn we niet tevreden dat wij niet aan 
het woord mochten komen. We heb-
ben alleen politici gehoord waarvan 

de helft nieuw is en niet goed weet 
waar het over gaat. Wij blijven actie 
voeren tot deze absurde beslissing 
wordt afgevoerd en er voor de 
nabestaanden een aanvaardbare 
oplossing is gevonden.”
Het comité kreeg bijval van Albert 
Palmers (NHZ). “Ik heb hier een 
recente luchtfoto van het kerkhof 
van Bolderberg. Hoe wil je nu aan 
de mensen verkocht krijgen dat je 
massaal moet ontgraven wegens 
plaatsgebrek als 2/3 leeg staat en 
slechts 1/3 in gebruik is?”

BeleidBeleid
Burgemeester Mario Borremans 
werd na de raad nog druk aange-
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klampt door ontevreden actievoer-
ders. “We gaan ons het komende jaar 
hierover bezinnen”, zegt Borremans. 
“We kunnen de problemen van de 
afgelopen 30 jaar niet oplossen in 
één beweging. Ook merken we dat er 
andere cijfers zijn in de uitgevoerde 
studie in 2011 en in de resultaten van 
onze digitalisering die momenteel 
bezig is. We gaan over deze zaak ook 
een ambtelijke commissie oprichten. 
Probleem is ook dat er nooit een 
begraafplaatsenbeleid in onze ge-
meente is opgesteld. Maar op deze 
manier kunnen we binnen een jaar 
een gefundeerde beslissing nemen.”
Voormalige burgemeester Sonja 
Claes besliste een jaar geleden dat 

 

 

gemeester Sonja 

de ontgraving wel moest plaatsvin-
den. Nu zit ze in de oppositie.“Ik 
heb er geen probleem mee dat de 
grafontruiming een jaar wordt uit-
gesteld”, reageert ze. “Niemand wil 
graag opgravingen doen. Wij heb-
ben die beslissing destijds genomen 
op aanraden van de administratie, 
omdat er plaatsgebrek is en het dus 
noodzakelijk is. Een jaar uitstellen, 
is slechts een tijdelijke oplossing. Na 
dat jaar moet er toch een oplossing 
komen voor het plaatsgebrek. Als er 
een andere oplossing voor handen 
is, des te beter, dan moeten er geen 
graven opgeruimd worden.”

Bert HOUBRECHTS
Goele TIELENS

gemeester Sonja 

Een archiefbeeld van de bordjes die aan de graven staan om aan te geven dat ze weg moeten. 
Foto’s Bert HOUBRECHTS


