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Beleidsplan 

 

Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk  

In 2012 is de Stichting Behoud Joodse begraafplaats Oisterwijk opgericht. De 
stichting heeft ten doel: de ondersteuning en bevordering van de instandhouding 
van de Israëlitische begraafplaats te Oisterwijk in verband met de sociaal-
maatschappelijke en cultuur-historische waarde van de begraafplaats. Dit met 
inachtneming van de voorschriften van de Joodse Codex zoals deze wordt 
gehanteerd en uitgelegd door het Opperrabbinaat voor Nederland en voorts al het 
geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht 
haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) onderhouden en 
restaureren van de Joodse begraafplaats te Oisterwijk en het daartoe verwerven 
van (financiële) middelen. 

 

Hoofdlijnen van beleid 

 

1. Restauratie 
De stichting heeft als doel om de Joodse begraafplaats in Oisterwijk, als 
Rijksmonument, voor de toekomst en het nageslacht te behouden. Herstel en 
restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van inspectie-
rapporten van Monumentenwacht. 
 

2. Duurzaam beheer en onderhoud 
Het terrein inclusief begraafplaats en bosperceel worden beheerd en duurzaam 
onderhouden door het uitvoeren van maatregelen. 
 

3. Onderzoek en kennisdeling 
Het verrichten van onderzoek naar de geschiedenis van de begraafplaats en 
hierover publiceren en op andere wijzen te delen met belangstellenden. 
 

4. Ontsluiting en educatie 
Om de begraafplaats te ontsluiten voor bezoekers worden open dagen 
gehouden, rondleidingen gegeven en uitleg gegeven aan groepen en 
schoolklassen over de cultuurhistorie van de joodse gemeenschap in Oisterwijk. 
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Samenwerkingspartners en betrokkenen 

Er zijn diverse belanghebbenden en betrokkenen waar we mee samenwerken: 
 

1. Stichting Joods Begrafeniswezen Brabant 
Zij is eigenaar van de joodse begraafplaats te Oisterwijk. 
 

2. Gemeente Oisterwijk  
Zij is verantwoordelijk voor het onderhoud van de fysieke omgeving van 
Oisterwijk.  
 

3. Fondsen 
Er zijn diverse (Joodse) fondsen die belang hechten aan de concrete 
uitwerking van onze doelen en hiervoor middelen ter beschikking willen 
stellen. 
 

4. Omwonenden 
Daarnaast betrekken we de inwoners van Oisterwijk bij onze plannen. Met 
name de omwonenden van de joodse begraafplaats. 

 

Fasering 

We onderscheiden de volgende fases: 

 

Restauratie 2012-2016 

In 2013 is gestart met terrein- en restauratiewerkzaamheden op en rondom de 
begraafplaats. Voor de restauratiewerkzaamheden was het noodzakelijk 
boomopstand dat tegen en in de omheiningsmuur was gegroeid te verwijderen en 
het omliggende terrein op te schonen. Bij de werkzaamheden is zowel de ruim 200 
meter muur, toegangspoort als het metaheerhuisje is gerestaureerd. Daarnaast is 
het terrein rondom de begraafplaats voorzien van een afrastering, de toegangsweg 
met bosvriendelijke materiaal verhard en is een fraaie toegangspoort naar de 
openbare weg gebouwd. 
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Onderhoud en beheer 2017-2020 

In de periode daarna zijn de grafstenen en grafmonumenten opgeknapt. Daarbij 
zijn een aantal grafstenen hersteld en is belettering weer leesbaar gemaakt. Ook 
is het bosperceel rondom de begraafplaats onder handen genomen met oog voor 
de vergroting van de biodiversiteit. Ook is gewerkt aan de toegankelijkheid en 
verfraaiing van het terrein door plaatsing informatie bord en vlaggenmast bij de 
ingang van het terrein en de realisatie van een berging/toilet en opslagruimte op 
buitenterrein van de begraafplaats. 

 

Restauratie 2021-2024 

Naar aanleiding van het inspectierapport door Monumentenwacht in 2020 is een 5 
jaren onderhoudsplan opgesteld. Vanaf 2021 worden aanvullende restauratie- en 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, waaronder het repareren en herstellen 
van voegwerk aan de omheiningsmuur en het plegen van onderhoud en 
schilderwerk aan het metaheerhuisje. 

 

Financiën 

Voor de financiële middelen is de stichting aangewezen op particuliere donaties en 
giften en donaties van stichtingen. Daarnaast beschikken we over eigen middelen 
uit de opbrengst van rondleidingen.  

Voor specifieke doeleinden, waaronder restauratie en onderhoud doen we een 
beroep op beschikbare subsidieregelingen en fondsen waaronder: Prins Bernhard 
Cultuurfonds, lokale en regionale fondsen en diverse Joodse fondsen. 

Recent heeft het ministerie van OC&W de mogelijkheid geopend voor subsidie voor 
restauratie van Joodse begraafplaatsen. We zullen een beroep doen op dit fonds. 
Daarnaast zijn er plaatselijke en landelijke fondsen die hiervoor we zullen 
benaderen. 

 

Stichtingsbestuur  

Het bestuur van Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk wordt 
gevormd door:  

dhr. K. (Kees) Welmers, voorzitter 

dhr. mr. J.A.D.M. (Joep) Vrijdag, penningmeester 

dhr. drs. J.L. (Joris) van den Bergh, secretaris 
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dhr. dr. Ir. J. (Jaap) Germans, bestuurslid 

dhr. J. (Joël) Sarphatie, bestuurslid 

mevr. mr. I.A.E. (Ilse) te Boome, bestuurslid 

dhr. J.J. (Sjef) van den Bijgaart, bestuurslid 

dhr. drs. P.A.G. (Peter) Slingerland, bestuurslid 

 

Het bestuur doet onbezoldigd hun werk voor de stichting. 

 

Communicatie en PR 

Voor de communicatie en PR gebruiken we met name de volgende kanalen:  
 

1. Eigen website: www.jb-oisterwijk.nl 
 

2. Huis-aan-huis blad De Nieuwsklok 
 

3. Oisterwijk in Beeld. Films over Oisterwijk. www.oisterwijkinbeeld.nl 
 

4. Nieuwsberichten aan vrijwilligers 

 

Voorlichting en educatie 

Met diverse middelen wil de stichting bijdragen aan voorlichting en educatie van 
de bevolking en met name van schoolkinderen. We willen met name de twee 
‘verhalen’ over de Joden in Oisterwijk vertellen; over de joodse begraafplaats in 
Oisterwijk en de joodse gemeenschap in Oisterwijk, omdat we vanuit hun verleden 
kunnen leren voor de huidige tijd. We willen dit o.a. doen via rondleidingen en een 
educatief programma, zoals lesmateriaal voor de basisscholen. 

We willen meewerken aan publicaties over de joodse begraafplaats in Oisterwijk 
en de joodse gemeenschap in Oisterwijk, zoals de recente uitgaven ‘Pinkas en 
memorboek’  en ‘ Struikelstenen in Oisterwijk’ . 


