UITNODIGING
Bijeenkomsten renovatie begraafplaats H.Nicolaaskerk
Aan alle directbetrokkenen, nabestaanden
Zoetermeer, mei 2017
Geachte lezer,
Wij willen u graag over de laatste stand van zaken ten aanzien van de renovatie van de
begraafplaats achter de H. Nicolaaskerk nader informeren. We zijn een jaar verder na de
laatste bijeenkomst. Een aantal stappen konden worden gezet, die de start van de uitvoering
van de renovatie van het kerkhof dichterbij brengt.
Het parochiebestuur heeft onlangs de Commissie Begraafplaats opdracht gegeven het
renovatieplan kerkhof op basis van het eerder besproken schetsontwerp van Ada Wille
verder uit te werken tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp met een beschrijving van de
renovatiewerkzaamheden wordt binnenkort aan de markt voorgelegd voor het doen van een
prijsaanbieding. Indien de aanbieding(en) voldoen aan de door het bestuur gestelde
voorwaarden, wordt het besluit tot renovatie definitief. Ook de financiering van de renovatie
verkeert in de laatste fase van besluitvorming. Als deze stappen definitief gezet zijn, kan de
uitvoering van de herstelwerkzaamheden starten.
Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, met name bij het ruimen
van de graven, zullen met de betrokkenen definitieve afspraken gemaakt gaan worden.
Om dit proces zorgvuldig vorm te geven zal nog voor de zomer een tweetal bijeenkomsten
plaatsvinden.
De 1e bijeenkomst is op zaterdagmiddag 20 mei, van 13.00- 15.00 in De Kapelaan.
In deze informatieve bijeenkomst, bestemd voor zowel directbetrokkenen als andere
belangstellenden, zal een toelichting worden gegeven op de stand van zaken. De commissie
gaat u bijpraten over het definitief ontwerp, de aanbesteding en de financiering. In deze
bijeenkomst worden van u geen besluiten verwacht. Uiteraard willen we proberen zoveel
mogelijk vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom.
De 2e bijeenkomst is op vrijdagavond 23 juni van 19.00 – 21.00 uur in De Kapelaan.
Deze bijeenkomst is uitsluitend bestemd voor de directbetrokkenen en nabestaanden. In
deze bijeenkomst zal uiteraard opnieuw worden ingegaan op de renovatieplannen. Maar
deze bijeenkomst zal vooral gericht zijn op de ruiming van de bestaande graven. In
aanwezigheid van deskundigen zal een toelichting worden gegeven op de wijze waarop de
ruiming van de bestaande graven zal plaatsvinden (uiteraard met in achtneming van de
grafrust die op enkele graven nog van toepassing is). Tijdens deze bijenkomst zal ingegaan
worden op de mogelijkheden van herbegraven, technische crematie, etc.
Na deze tweede bijeenkomst zal voor elk te ruimen graf met de nabestaanden vastgesteld
moeten worden wat de wensen zijn, en zal dit besluit schriftelijk worden vastgelegd. Zo nodig
kan dit plaatsvinden na een individueel gesprek. Voor deze bijeenkomst zullen de
nabestaanden en betrokkenen begin juni nog een separate uitnodiging met agenda
ontvangen.
Hoewel we beseffen dat het voor enkelen op deze korte termijn niet meer te realiseren is,
hopen we velen van u op 20 mei a.s. te mogen ontvangen.
Peter Albers, penningmeester Parochiebestuur en lid Commissie Begraafplaats
Dorpsstraat 26, Zoetermeer
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