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Op 20 mei 2019 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jan Willem 

Elferink van de fractie PVV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex 

artikel 35 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de Raad. Het college van Burgemeester en Wethouders 

beantwoordt de vragen als volgt. 

 

 

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Jan Willem Elferink (PVV) 

inzake dagelijks graven vernield. 

 

 

 

1. Bent u bekend met het artikel van de Tubantia van 19 mei waarin melding wordt 

gemaakt van het vernielende graf van de familie Ransing? 

 

Ja wij zijn bekend met het krantenartikel. Er heeft een reeks diefstallen 

plaatsgevonden op de Westerbegraafplaats vanaf begin april en in het weekend van 

18-19 mei is melding gedaan van diefstal en vernieling van het graf van de familie 

Ransing. 

 

 

 

2. Weet u dat dit voorval niet op zichzelf staat en dat er met enige regelmaat graven 

worden vernield? 

 

Sinds begin april zijn regelmatig meldingen binnengekomen bij de beheerder van de 

Westerbegraafplaats over vermissing van vaasjes, lantaarns en andere 

grafversieringen van koper en brons. De meeste gedupeerden hebben zelf ook 

aangifte gedaan bij de politie. 

Overigens is Enschede hierin niet uniek, dit is een landelijk probleem. 

 

 

 

3. Bent u het met ons eens dat dit het gevoel van veiligheid in ons gemeente aantast, 

doordat individuen zelfs geen respect hebben voor onze doden? 

 

Het weghalen van spullen op of van een graf is inderdaad respectloos. De 

gedupeerden zijn erg ontdaan door de diefstallen. Vooral omdat de gestolen 

goederen veel emotionele waarde hebben dat niet in geld is uit te drukken. 

 

 

 

4. Bent u het met de Partij voor de Vrijheid eens dat we dit niet kunnen en mogen 

tolereren en dat we dit fenomeen moeten stoppen? 

 

Er wordt opgelucht ademgehaald dat er nu, sinds 20 mei jl., twee verdachten zijn 

aangehouden. Het “stoppen van het fenomeen” diefstal is ieders wens maar is lastig 

te garanderen op een openbaar terrein. 

 

 
  



 

 

 

 

5. Is de burgemeester bereid om hier alles aan te doen en gelden wil vrij maken, zodat 

we in de toekomst voor dit soort berichten worden gevrijwaard? 

 

Het College ziet hiertoe geen aanleiding. In het verleden is gebleken dat bijvoorbeeld 

een verscherpt toezicht niet de garantie biedt dat dan geen diefstal meer wordt 

gepleegd. 

We hechten zeer aan het open karakter van de onze gedenkparken. 

 

 

Enschede, 13 juni 2019 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

de loco-Secretaris, de Burgemeester, 

  

  

  

E.A. Smit dr. G.O. van Veldhuizen 

 


