
           

 

 

 

 

 

    

Artikel 40 vragen islamitische begraafplaats 
Aan het college van B&W gemeente Dordrecht,  

Dordrecht, 27  april 2021 

Geachte college, 
 
Wellicht bij u bekend kiezen steeds meer moslims die in Nederland woonachtig zijn om in 
Nederland begraven te worden (landelijke trend). 
 
Ook in Dordrecht leeft dit sentiment en wij krijgen steeds vaker signalen dat er een groeiende 
behoefte is aan een islamitische begraafplaats met eeuwig durende grafrust. 
 

• Is het college ervan op de hoogte dat er vanuit de islamitische gemeenschap in Dordrecht 
behoefte is aan een islamitische begraafplaats met eeuwig durende grafrust? Zo nee, is het 
college bereid om in overleg te treden met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap in 
Dordrecht?   

• Zoals bij u bekend is er een Islamitische grafakker op de begraafplaats aan de Nassauweg 
(Essenhof) waar moslims hun dierbaren kunnen begraven. Volgens informatie die wij tot onze 
beschikking hebben is hier nagenoeg geen plek meer voor nieuwe graven.  
Klopt dit bericht? Zo ja, kunt u aangeven hoeveel plekken op deze grafakker nog over zijn? Is 
het college voornemens om de islamitische grafakker te verruimen om graven voor moslims 
mogelijk te maken?   

• Op dit moment biedt begraafplaats Essenhof de mogelijkheid om voor bepaalde tijd 
grafrechten te “huren”.  De islam schrijft, net als het jodendom, voor dat overledenen een 
eeuwige rustplaats moeten krijgen.  
Is het college bereid om begraafmogelijkheden met eeuwigdurende grafrust of voor 
onbepaalde tijd mogelijk te maken binnen de gemeentelijke begraafplaatsen? Zo nee, waarom 
niet?    

• Uit een recentelijk juridisch onderzoek dat uitgevoerd is door de gemeente Utrecht blijkt dat 
een kerkgenootschap, oftewel een religieuze organisatie, recht heeft op een eigen kerkhof. 
Welke mogelijkheden biedt dit voor de islamitische gemeenschap in Dordrecht voor het 
realiseren van een islamitisch begraafplaats?  
https://ureka.utrecht.nl/app/document?url=https:%2F%2Fapi1.ibabs.eu%2Fpublicdownlo
ad.aspx%3Fsite%3DUtrecht%26id%3D7f6b6a7f-e8c9-4cc6-96b6-1a73f9f55b01 
Is het college bereid om ook voor de Dordtse moslims een Islamitische begraafplaats te 
realiseren met eeuwige grafrust of onbepaalde tijd in Dordrecht. Zo nee, wat gaat het college 
concreet doen om de brede wens van eeuwige grafrust van de islamitische gemeenschap in 
vervulling te laten gaan?  
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