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Geachte College en Gemeenteraad, 

Als zeer bezorgde burger van de gemeente Hellendoorn, neem ik hierbij de vrijheid 
om het onderstaande aan uw voeten te leggen ter overweging c.q. oplossing in onze 
gemeente: 

Groen stilte gebied moet parkeerplaats algemene begraafplaats vervangen. 

Toen ik erachter kwam dat er nog heel veel lijken onder het asfalt van de aangelegde 
parkeerplaats lagen was het alsof ik messteken kreeg. 
Je wordt overspoeld door emoties. Is het overigens niet verboden om over graven te 
lopen, laat staan met een vervoermiddel te rijden? 

Wie heeft in Godsnaam in de jaren zestig dit afschuwelijke college besluit in de 
gemeente Hellendoorn genomen om over de graven op de algemene begraafplaats 
aan de Ninaberlaan in Hellendoorn doodleuk te asfalteren om er een parkeerplaats 
aan te leggen? 

Wie verzint nu zoiets? Een begraafplaats zou juist een plaats van stilte, eerbied en 
respect voor overledenen moeten zijn. Dat bereik je niet door gevoel- en 
gewetenloos een asfaltlaag over de doden te leggen ter realisering van een 
parkeerplaats. Wat je niet ziet, is er ook niet 

Op 21 mei 2010 stelde ik deze vraag aan wethouder in een persoonlijk 
gesprek ëñ"Rreeg als reactie "erĩìk titeer:n3e~tīUlďlg^ 
deel uit van de begraafplaats. Voor zover wij kunnen nagaan zijn de daar aanwezige 
stoffelijke resten herbegraven in o.a. de vakken G en Gb (uw kenmerk 1OUIT06017 
d.d. 02-07-2010). 

Op 13 februari 2013 in de Raadscommissie Grondgebied, alsook in de 
Raadsvergadering van 12 maart 2013 geeft wethouder : aan dat er 
inderdaad nog lijken liggen onder de huidige parkeerplaats en dat slechts enkele 
overledenen zijn herbegraven. 



Wethouder geeft verder aan dat er destijds overleg is geweest met de 
familie van de overledenen welke niet zijn herbegraven. 

Mensen waren destijds nog niet zo mondig en werd een beslissing van de overheid 
niet in twijfel getrokken als het algemeen belang ermee was gediend. Uit piëteit en 
respect voor de overledenen had de gemeente Hellendoorn, ook in die tijd, de 
familie nooit met deze levensvraag mogen belasten. 

Uit piëteit en respect voor de overledenen is het raadzaam om de huidige 
parkeerplaats volledig te laten verdwijnen en hiervoor in de plaats zal een groen 
'stilte' gebied terug moeten komen, zodat wij elke overledene kunnen eerbiedigen; 
heb eerbied voor leven en dood. 

Ondergetekende zou heel graag van het huidige College van Burgemeester en 
Wethouders, alsmede de Gemeenteraad willen horen of zij ook vinden dat de huidige 
parkeerplaats bij de algemene begraafplaats in Heliendoorn moet verdwijnen om 
daarvoor in de plaats een groen stiltegebied te realiseren uit vooral eerbied en 
respect voor allen die nu nog zijn weggemoffeld onder de huidige asfaltlaag op de 
parkeerplaats. 

In afwachting van een inhoudelijke reactie uwerzijds, verblijf ik inmiddels, 

met vriendelijke groet, 

P.S.: 
Ook is het reclamebord bij de huidige parkeerplaats van C1000 mij een doorn in het 
oog. Krijgen wij in de toekomst ook reclame teksten op elk grafmonument? 

Mevrouw wilt u voor een juiste verspreiding van deze brief aan het 
College van Burgemeester, wethouders en Gemeenteraad zorg dragen? 

Deze brief werd in een eerder stadium te weten 16 maart 2013 ook al verstuurd naar 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn. 


