
 
 
 
 
Ex. artikel 38 vragen inzake eeuwige grafrust/ brief Islamitische Raad Haarlem 
 
De wens voor een begraafplaats met eeuwige grafrust in Haarlem en omgeving is niet nieuw. 
Geboren Haarlemmers met een islamitische achtergrond hebben al een geruime tijd de wens 
om een islamitische begraafplaats met eeuwig grafrust te hebben in Haarlem en of omgeving. 
Sinds het aanbreken van corona in maart 2020 is de roep alleen maar toe genomen, door het 
niet kunnen repatriëren van overledenen naar land van herkomst.  De geboren 
Haarlemmers willen in Haarlem kunnen sterven en begraven worden. Het is toch gek dat 
Haarlemmers met een islamitische achtergrond niet in hun eigen stad/ regio begraven 
kunnen worden in een graf met eeuwige graf rust. 
 
Zo heeft de Islamitische Raad Haarlem op 8 november 2020 een brief ingestuurd naar het 
college, waarin zij de wens uitspreken voor het realiseren van een islamitische begraafplaats 
met eeuwige grafrust. 
 
Conform artikel 38 van het Regelement van Orde stelt de fractie van het CDA en Groen Links 

Haarlem daarom de volgende vragen: 

1. Is het college bekend met de wens van de Islamitisch gemeenschap voor een 

Islamitisch begraafplaats met een eeuwige grafrust?  

Zo ja, Wat heeft u reeds ondernomen?  

2. Heeft u kennis genomen van de brief van de Islamitisch Raad Haarlem? 

Zo ja, Wat is de reactie van het college hierop? 

3. De ingekomen brief van de Islamitisch Raad Haarlem dateert van 08 november 2020. 

Wat is de reden dat het college tot op heden geen reactie heeft gegeven? 

4. Bent u bereid om in navolging van een aantal gemeentes in Nederland ( Amsterdam, 

Den Haag, Rotterdam, Utrecht) om een islamitisch begraafplaats met eeuwige grafrust 

te willen realiseren? 

Zo nee, waarom niet? 

5. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de gemeentes in Zuid Kennemerland voor 

het onderzoeken van een Islamitisch begraafplaats met eeuwige grafrust? 

 

Mostapha El Aichi (CDA) 

Najim Zohri ( GLH) 

 
 
 


