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Vergadering gemeenteraad Westland d,d,22 september 2020
lnspraa kmoment n,a,v, agendapu nt 20,42 Motie CIproep tot herbezinning
Dr" K,J,J, Korevaart, namens stiehting Terebinth, Heemschut en euypers Genootsehap

Geaehte leden van de raad, burgemeester,

Vanavond spreek ik hier in in reaetie op de motie onder punt 20,4vanuw
agenda, de oproep tot Herbezinning rond de R,K, Begraafplaats aan de Dijkweg,
lk dank u voor de geboden mogelijkheid"
lk vertegenwoordig de stiehting Terebinth, een stichting die zieh inzet voor

funerair erfgoed; ik spreek ook namens de Erfgoedvereniging Heemschut en de
het euypersgenootschap, die zieh allebei sterk maken voor het behoud van
waardevol erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw, Daar hoort deze
begraafplaats in Naaldwijk ook bij, Daarom hebben deze organisaties op 3
september jl, dan ook bij uw College van B & W het verzoek ingediend om de
begraafplaats de status van gemeentelijk monument te geven,
Dit is niet het moment om de inhoud van ons bezwaarschrift te herhalen, U
hebt die argumenten in de pers gezien, De intrekking van de verleende
omgevingsvergunning is het eerste waarmee de gemeente een bijdrage kan
leveren aan de redding van dit kwetsbare eultuurhistorische monument,
Kwetsbaar en onomkeerbaar, dat waren ook de argumenten voor Terebinth
om bij de Rechtbank in Den Haag eeR voorlopige voorziening aan te vragen:
weg is w€9, en zeker dit funerair msnument komt niet terug, Waarmee we ons
aehter het slot van de voorliggende motie scharen: het verzoek aan het eollege
'het daarheen te leiden dat de sloop niet zal plaatsvinden',
Belangrijk is ook vooral dat een omgevingsvergunning pas verleend wordt na
zorgvuldige afwegingen, Na een degelijk onderzoek van de monumentale
waarde van deze plek, die al in 20AT bleek toen het vereiste puntenaantal werd
gehaald waarmee de begraafplaats een gemeentelijk monument had kunnen
worden, De begraafplaats doet niet voot'niets jaarlijks mee aan Open
Monumentendag",,
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Het is niet voor het eerst dat oude begraafplaatsen van ruiming worden gered
dosr inzetvan burgers, (kerkelijke) organisaties en sverheden samen, Dat ze op
het uiterste moment worden gered, is ook niet vosr het eerst, En dat

vervolgens blijkt datze ook nog eens van ontzettend veel waarde zijn vsor de
natuur, de bewustwording vaR onze gesehiedenis en de sociale eohesie van
dorp, stad en buurt - dat komt vaker voor, Als u zich afvraagt wat de toekomst
van deze begraafplaats zou kunnen zijn, verwijs ik u kortheidshalve naar de
website van de historisehe begraafplaats in Rockanje, Maria Rust, zie

www,mariarust,nl"
Op 19 augustus is in Naaldwijk de werkgroep Behoud R"K. Begraafplaats
Dijkweg opgericht, Want het gaat vanzelfsprekend ook om draagvlak, om de
steun die werkgroep en gemeente aan de parochie kunnen geven om deze plek

tot een waardig monument van kathsliek Naaldwijk te maken, De parochie
krijgt dáárvoor hulp en biival, want dat is het alternatief voor ruiming en het
alternatief voor de problemen van het parochiebestuur met deze plek,
De petitie voor het behoud, die loopt tot 1 oktober, is inmiddels ruim 800 keer
ondertekend, Want dat moet het worden: een groene oase waar Westland
mee laat zien dat het aandacht heeft voor het verleden en voof'de kwaliteit
van het leefklimaat,
lk sluit af met een van de vele reaeties die de werkgroep ontving, Het is de
kortste samenvatting van het protest van een nabestaande tegen de ruiming
van dit kerkhof: 'Mijn ouders zijn daar begraven, Het zCIu van respect getuigen

om de overledenen aldaar te laten rusten.' Of , zoals iemand anders zei:'Wij
maken ons druk om de mijnbouw die in Canada over de indianen heen walst,
Laten we ons nu eens druk maken over onze eigen doden en onze eigen
grafeultuur,' Kortom, samen kunnen we nu nog het verschil in deze zaak gaan
maken.

Met dank voor uw aandaeht,

Naaldwijk, 22 september
Korrie Korevaart
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