
Bijlage 2  uitgangspunten, randvoorwaarden Islamitische begraafplaats Weert 

Inhoudelijk 

• Bewust gekozen voor een bijzondere begraafplaats en geen algemene begraafplaats 

• Keuze voor soberheid; zo weinig mogelijk verstening op de begraafplaats 

• Geen stenen bebouwing op de begraafplaats. De bestaande paardenstalling wordt gesloopt 

en er wordt, naast de entree bij parkeerplaats, een nieuwe berging gebouwd (qua grootte 

vergelijkbaar met de paardenstalling) van duurzame materialen.  

• In deze berging wordt een sanitaire voorziening gerealiseerd en verder wordt de ruimte 

gebruikt voor opslag van materialen en gereedschap t.b.v. het onderhoud.  

• Maximaal duurzaamheid en ecologisch 

• Transformatie van agrarische grond tot een biodivers gebied 

• (Her)plaatsing van mix van bomen o.a.  loofbomen 

• Stuk grond van ongeveer  1,5  hectare (= 15.000 m2) 

• Watervoorziening 

 

Proces 

• De twee moskeebesturen blijven gezamenlijk optrekken, bijvoorbeeld bij informeren van de 

achterban, omwonenden en zorgdragen voor het zorgvuldig doorlopen van het proces 

• We kiezen bewust voor 100% autonomie 

 

Geografische kaders 

• Qua locatiekeuze voor een plek in het buitengebied van Weert 

• Keuze voor soberheid; zo weinig mogelijk verstening op de begraafplaats 

• Maximaal duurzaamheid en ecologische inrichting van de begraafplaats 

• Watervoorziening 

• Zelfvoorzienend in elektriciteit, met behulp van zonnepanelen enkel op het dak van het 

nieuwe duurzame berging naast de parkeerplaats.  

• Aanleggen van 20 minimaal verharde parkeerplaatsen op het terrein om overlast te 

voorkomen voor het weliswaar beperkt1 passerend verkeer.  

 

Leden 

• De Islamitische begraafplaats Weert staan primair open voor de Weerter 

moslimgemeenschap. Secundair willen we kunnen voorzien in dezelfde behoefte voor 

moslims in de regio.   

• Van overleden moslims met zeer beperkte financiële middelen, geen uitvaartverzekering en 

familie in de nabijheid, wordt de begraving vanuit de stichting gefinancierd.  De gemeente 

zou hier dan geen rol meer in hoeven te hebben, hetgeen leidt tot besparing.  

 

 
1 Zie hiervoor het onafhankelijke verkeerskundig advies (bijlage 1).  Opmerking hierbij is dat in het bijgevoegde 
verkeerskundig advies is beschreven dat er 15 parkeerplaatsen worden gerealiseerd op de aan te kopen 
percelen. Inmiddels is dit aantal opgehoogd naar 20.  



Financiën 

• De Islamitische Begraafplaats heeft geen winstoogmerk en is er enkel op gericht om 

kostendekkend te zijn.  

• Bedrag met betrekking tot aankoop van een graf wordt nog nader bepaald. 

• Jaarlijkse wordt het jaarverslag opgesteld.  

• Er wordt een eigen vermogen aangehouden om te voorzien in de verplichtingen met 

betrekking tot eeuwigdurend grafrecht.  

 

De uitvoering 

Uitvoerende taken van de stichting betreffen: 

o Communicatie: 

▪ Fungeren als 1e aanspreekpunt bij een verzoek over meer informatie door 

bezoekers, geïnteresseerden en/of derde partijen. 

▪ Op-, bijstellen en uitvoeren van het communicatieplan 

o Organisatorisch: 

▪ Onderhoud van de begraafplaats 

▪ Controleren op naleving van huisregels op de begraafplaats 

▪ Voorbereidende werkzaamheden bij begrafenis 

▪ Inplannen van de (onderhouds)werkzaamheden 

▪ Bijhouden van de ledenadministratie, incl. dossiervorming  

o Personeel: 

▪ Beheren van een werk- en dienstrooster met als doel 24/7, 365 dagen per 

jaar bereikbaar te zijn. 

▪ Signaleren van en acteren op functioneringsproblemen van de uitvoering. 

• Escalatie verloopt via de twee moskeebesturen  

o Financiën: 

▪ Opstellen van jaarlijkse begroting met te maken kosten voor het volgende 

boekjaar en ter goedkeuring voorleggen aan de RvT 

 

o Informatievoorziening: 

▪ Opstellen en onderhoud van een website 

▪ Opstellen en onderhoud van sociale media 

▪ Onderhouden van een meerjarige begroting in een digitaal duurzaam Excel 

bestand 

▪ Registratiesysteem t.b.v. borging informatiebeheer, beveiliging en privacy 

van cliëntdossiers.  

 

o Juridisch: 

▪ Naleving van gemaakte afspraken met de primaire stakeholders, te weten: 

• Cliënten 

• Omwonenden 

• Gemeente 

• RvT 

• Twee moskeebesturen 



▪ Vastleggen van overeenkomsten met cliënten  

 

o Technologie: 

▪ Onderhoud van de technische inventaris 

▪ Proactief nieuwe relevante technologische ontwikkelingen volgen en hierop 

adviseren 

 

o Huisvesting: 

▪ Onderhoud van de nieuwe berging 

▪ Onderhoud van de begraafplaats, zoals: 

• Begroeiing 

• Looppaden 

• Parkeerplaatsen   

 


