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Onderwerp: 
'mogelijk' ruimen van graven op de algemene begraafplaats aan de Ninabeiiaan in de 
gemeente Hellendoom. 

Geachte heer Knopper, 

Hierbij verzoeken onderstaande belangenbehartigers u vriendelijk om deze briefte 
vermenigvuldigen en te verspreiden c.q. onder de aandacht te brengen van het College van 
Burgemeester en Wethouders en alle politieke fracties in de gemeente Hellendoom. 

Op 28 januari 2011 hebben belangenbehartigers bijgevoegde brief via u als gemeentegriffier 
laten uitgaan naar het College van Burgemeester en Wethouders en alle politieke fracties in 
de gemeente Hellendoom met het verzoek om VOOR 19 februari schriftelijk te reageren. 

Voor de door ons gestelde datum werd echter alleen een schriftelijke reactie ontvangen van 
D66 Hellendoom, welke inmiddels ook per brief (zoals dat hoort) een ontvangst bevestiging 
hebben ontvangen. In een eerder stadium hebben ook de lokale partijen BurgerBelang en 
GemeenteBelangen zich als een volwassen partij opgesteld, omdat deze partijen de 
doelstelling en beloftes naar alle inwoners van de gemeente Hellendoom wel volledig 
nakomen. 

Jammer dat hautaine politieke partijen in de gemeente Hellendoom als CDA, Christen Unie, 
PvdA, WD, Groen Links en HOP taal noch teken hebben laten horen op onze brieven van 
22 juni 2010, 28 september 2010,12 oktober 2010,18 oktober 2010,19 november 2010, 3 
december 2010 en onze laatste brief van 28 januari 2011. U als politieke bestuurders zouden 
er ernstig over moeten nadenken om uw gemeentelijke vergoedingen over een termijn van 
voorlopig minimaal twee jaar (2010 en 2011) terug te storten voor een in het leven te roepen 
graffonds voor inwoners van de gemeente Hellendoom welke niet in staat zijn om het graf 
voor hun dierbare te kunnen verlengen c.q. zelf te kunnen financieren. 

Hopende dat u wilt zorg dragen voor vermenigvuldiging en verspreiding van deze brief 
naar het College van Burgemeester en Wethouders en alle politieke fracties in de 
gemeente Hellendoom. 

Met vriendelijke groet, 

Gerard Nakken 

Bouwmeesterstraat 35 
7443 ZD Nijverdal 

teg22 
H BN Nijverdal 

Bijlage: brief van 28 januari 2011 
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Onderwerp: 
Onze brieven over het 'mogelijk' ruimen van graven van 22 juni 2010,28 september 
2010,12 oktober 2010,18 oktober 2010,19 november 2010 en 3 december 2010 
waarop nimmer een reactie volgde. 

Geachte heer Knopper, 

Alle bovenstaande brieven over het ruimen c.q. mogelijk ruimen van graven op de algemene 
begraafplaats aan de Ninaberlaan in Helledoorn zijn via u vermenigvuldigd en doorgestuurd 
naar alle politieke fracties in de gemeente Hellendoorn. 

De onacceptabele autoritaire houding van de politieke partijen CDA; PvdA; Christen Unie; 
WD; Groenünks; HOP en D66 zijn als zeer ernstig te beschouwen. Politieke bestuurders in 
de gemeente Hellendoorn hebben o.a. voor de tunnel realisering de woningen aan van den 
Steen van Ommerenstraat onnodig afgebroken, waardoor er miljoenen werden afgeboekt 
van de gemeentelijke reserves, alsmede de financiële soap betreffende het bouwcomplex 
op het Henry Dunantplein, waardoor de inwoners van de gemeente Hellendoorn flink hun 
portemonnee zullen moeten trekken. Er is in de gemeente Hellendoorn sprake is van enorm 
onbehoorlijk bestuur. Hoe durven onze plaatselijke 'gewetenloze' politici en bestuurders over 
hun eigen falen van de eerste categorie door deze miljoenen verliezen een besluit te nemen 
om graven te gaan ruimen uit financieel oogpunt om hun eigen falen financieel te 
rechtvaardigen en vervolgens te compenseren. 

De Twentsche Courant Tubantia en het Twents Volksblad hebben op dinsdag 25 januari 
2011 de nodige publiciteit gegeven aan het mogelijk ruimen van graven, omdat 
onderstaande belangenbehartigers vanaf 22 juni 2010 geen enkel signaal hebben ontvangen 
op al hun bovenstaande brieven en ons engelengeduld ten einde was! Het was altijd onze 
bedoeling om een maatschappelijke discussie- bewustwording opgang te brengen voor alle 
burgers en de politiek in de gemeente Hellendoorn. 

U heeft als politieke partij in de gemeente Hellendoorn een verantwoordelijkheid naar uw 
achterban (zie bijgevoegde enquête) en dat schijnt u 'waarschijnlijk' niet te beseffen. Politici 
hebben 'te' vaak de drang vooral naar zichzelf te luisteren en om zelf te scoren. Het ruimen 
van graven moet opnieuw als discussiepunt op de politieke agenda!!! Bij het destijds 
genomen besluit om naar dertig jaar eventueel over te gaan tot het ruimen van graven zijn 
niet alle kanten op een verantwoorde en deskundige wijze tegen het voetlicht gehouden. 

Uit ethische overwegingen hebben wij uitspraken van vooraanstaande mensen uit de 
plaatselijke politiek in de gemeente Hellendoorn nog niet mee genomen in onze 
berichtgeving, maar bij een volgende publicatie zullen wij hiermede 'noodgedwongen' 
geen rekening meer mee houden. 



Wethouder Beintema heeft uitspraken gedaan dat als er geen betaling volgt voor een 
verlenging van een graf voor een periode van tien jaar het graf onherroepelijk zal worden 
geruimd, anders levert het geen geld op en ruimen is goed voor de exploitatie. 
Voorbeeld: Moeder bezoekt trouw elke week gedurende dertig jaar het graf van een 
overleden kind en is door allerlei oorzaken zwaar in de financiële problemen geraakt. 
Zij heeft niet de financiële middelen voor een tienjarige verlening. Volgens de uitspraak van 
de heer Beintema is het gemeentelijke beleid: ruimen. Gevoelens leveren geen geld op!!! 
(zo zij er vele voorbeelden aan te dragen!!!). 

Uitspaak op papier van een CDA-raadslid: We gaan info verzamelen, de zaak bestuderen 
over het hergebruik van stoffelijke resten. Onze reactie: Wil het CDA stoffelijke resten gaan 
hergebruiken? Schandelijk zo'n gewetenloze schriftelijke uitspraak van een 'christelijke' 
politieke partij als het CDA. 

Uitspraak van de fractievoorzitter van de Christen Unie: Stof tot stof. Na 30 jaar is alles weg 
en zijn er alleen nog botten over en die botten mogen ze om mij wel ruimen, daar heb ik 
persoonlijk niet zoveel moeite mee. 

Ondergetekende stelde telefonisch via de receptie in het gemeentehuis te Nijverdal enige 
kritische vragen aan ambtelijk medewerker van Os. De heer van Os meende als ambtelijk 
medewerker het zich te kunnen permitteren om de haak op de telefoon te gooien en de 
verbinding te verbreken. Ook hebben ondergetekenden signalen ontvangen vanuit het 
gemeentehuis in Nijverdal om Alberts en Nakken niet te veel te vertellen of gegevens aan 
te reiken. 

Tevens voegen onderstaande belangenbehartigers een overzicht bij van een gehouden 
enquête in 2010 onder 6050 inwoners van de gemeente Hellendoom. 

Nogmaals een vriendelijk doch dringend verzoek aan alle bovenstaande politieke 
partijen (behalve BurgerBelang en GemeenteBelangen, lokale partijen die wel het 
fatsoen hadden om te reageren) om schriftelijk te reageren op onze bovenstaande 
brieven voor 19 februari 2011. 

Hopende dat u wilt zorg dragen voor vermenigvuldiging en verspreiding van deze brief 
naar het College van Burgemeester en Wethouders en alle politieke fracties in de 
gemeente Hellendoom, zodat dit de basis kan zijn om verder met elkander in goed overleg 
te treden en het mogelijk ruimen van graven te heroverwegen c.q. te voorkomen. 

Met vriendelijke groet, 

Gerard Nakken 

Bouwmeesterstraat 35 
7443 ZD Nijverdal /74>K BN Nijverdal 
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