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Motie Opraep tot herbezinning bestemming ollde RK-begraafplaats Naaldwijk
De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 22 september 2020;

Overwegende

dat in Westland publieke verontwaardiging is ontstaan over het -zonder
meer' meeyrerken van het College van Burgemeester en Wethouders aan de
"sloop" van de oude begraafplaats;
dat het Coltege had kunnen en moeten voorzien dat deee reactie er zou gaan
komen, zeker nu ook al direct werd berlcht dat na "sloop" het perceel
herontwikkeld zou gaan worden met woningen;

dat ook de Raad door het College volledig werd gepasseerd en op

gleen

enkele wijze werd geïnformeerd en ook de raadsleden een en ander voor het

eerst vernamen ult de krant, toen de publleke reactie al een feit was;
dat ook onee inwoners ovelallen werden door het sloopvoomemen;

dat een

herbednning dient plaats

te

vinden

en alie voor- en

tegenargumenten bekeken moeten worden, waarbij ook de betrokkenheid
van diverse historÍsche verenigingen. inwoners en degenen wier dierbare
nabestaanden op de begraafp,laats hun laatste rustplaats hebben;

dat ook de aanspraken van de nabestaande* zullen moeten worden bezien
Zij hebben -zo wordt gezegd- een eeuwigdurend begraafrecht;
dat inmiddels een voorlopige voorziening bij de Rechtbank is gevraagd en de
sloop voorlopig wordt uitgesteld;

Verzsekt het College:

'

De R.aad volledig te informeren ever de afspraken die het Cdllege al gemaakt

-

heeft met betrekkinE tot de RK begraafplaats;
En het daarheen te lelden dat de sloop niet zal plaatsvinden;
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te nemen c.q. toezegging te doen waarbij de
huidige besternming van het percee{ (volgens het bestemmingsplan}
gewijzigd wordt van begraafplaats naar woningen of een andere
En woralsnog geen besluit

bestemmirp die afrsUkt van de huidige bmtemming.
Gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractle van lVesBand Verstandíg,

Peter Duijsens
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