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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; GroenLinks; 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. 
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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 ais 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 Hellendoorn. 

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 Hellendoorn, 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 ( nt Us) HenJÉAIberts 

Bouwmeesterstraat 35 \ ( / J ^ > / twcaweg 22 
7443 ZD Nijverdal v W441 BN Nijverdal 



Enquete: telefonisch/mondeling/schriftelijk- alleen per vraag te beantwoorden met ja of nee. 

Aantal geënquêteerden: 6050 inwoners (Nijverdal - Hülsen - Hellendoorn en Haarle). 

4850: ouder dan 65 jaar en 1200 jonger dan 65 jaar. Uitgevoerd augustus t/m oktober 2010 door Alberts/Nakken 

Totaal aantal geënquêteerden 6050 

Inwonersaantal gemeente Hellendoorn 

Nijverdal/Hulsen 
Hellendoorn 
Haarle 
Totaal 
Daarle (niet meegenomen in enquête) 
Daarlerveen (niet meegenomen in enquête) 

Totaal aantal Inwoners 

24900 

6155 

2181 

1410 

1146 

33236 

2556 

35792 

Vraag: 
Bent u op de hoogte dat de gemeente Hellendoorn voornemens is om 
graven vanaf 1977 op de algemene begraafplaats aan de Ninaberlaan in Hellendoorn te gaan ruimen? 
Bent u voor het ruimen en herbegraven van dierbaren? 
Zou de duur van grafrust eeuwigdurend moet zijn? 
Zou begraven of cremeren louter een financiële afweging moeten zijn? 
Gaat uw voorkeur uit voor begraven? 
Mag het ruimen van graven alleen mag plaatsvinden uit financieel oogpunt? 
Is het voor u belangrijk om zelf betrokken te zijn bij wat er gebeurt na uw overlijden? 
Bent u bereid bij leven een overeenkomst te tekenen voor eeuwigdurende grafrust? 
Zou een kerkelijke instanties een standpunt moeten innemen over het ruimen van graven? 
Moeten graven bij ruimtegebrek minimaal 150 jaar (overlijden ouders/eigen kinderen) onaangeroerd blijven? 
Moeten kindergraven altijd eeuwigdurend zijn? 

Percentage ja: 

93% 

73% 

97% 
90% 
94% 

93% 
98% 

Aantal ja: 

30909 

24262 

32239 
29912 
31242 
30909 
32571 

Percentage nee: 

97% 

91% 

98% 

92% 

Aantal nee: 

32239 
30245 

32571 

30577 


