Geachte commissie,
U wordt door het college gevraagd een mening te vormen omtrent de
meest geschikte locatie voor een eventueel te realiseren crematorium in
Oss.
Daarbij wordt u geacht zich te laten leiden door het locatie-onderzoek wat
u ter hand is gesteld door het college onder vermelding dat de
Julianasingel/Docfalaan de uitdrukkelijke voorkeur geniet van het
college.
Wij tekenen bezwaar aan tegen deze werkwijze, het locatie-onderzoek en
de Julianasingel/Docfalaan als locatie en wel om de volgende redenen:
1.

Werkwijze
Het kiezen van een locatie veronderstelt dat er al een besluit is
genomen om een crematorium in Oss te vestigen.
Hiervan is echter in het geheel geen sprake. Sterker nog,
wethouder Hoeksema zegt zelf: “Voordat met de verdere
uitwerking wordt begonnen, is het van belang een ontwikkelende
partij te kiezen”.
DELA heeft afgehaakt en een eventuele andere partij - mocht die
er al zijn - zal zeker een eigen mening hebben over de locatie voor
hun bedrijf.
Daarom is het kiezen van een locatie prematuur, onverstandig
en helemaal niet aan de orde.

2.

Locatieonderzoek
Het locatie-onderzoek is niet objectief omdat het toegeschreven is
naar de Julianasingel/Docfalaan.
Reeds in 2007 is besloten dat het Stadsmortuarium en DELA
zouden zoeken naar mogelijke synergie. (Bewijsmateriaal
omhooghouden)
Daarbij hebben beide partijen verklaard de uitdrukkelijke voorkeur
van de gemeente te willen volgen, n.l. om te ontwikkelen in het
gebied bij het Stadsmortuarium.

De zaak was dus al beklonken voordat het locatie-onderzoek nog
moest beginnen.
Daarom is het locatie-onderzoek dan ook een wassen neus. Het
is misleidend en gemaakt om ons te doen geloven dat hier echt op
gestudeerd is.
3.

De locatie Julianasingel/Docfalaan
Wie moeten er nou eigenlijk blij worden van deze keuze?
• Rouwenden krijgen niet de privacy, rust en ruimte die zij
terecht verwachten van een crematorium.
• Omwonenden raken een dierbaar stukje bos kwijt waarin zij
- tot nu toe - een fris luchtje konden scheppen. Zij krijgen
daar sluipverkeer in hun wijk voor terug.
• Doorgaand verkeer op de Julianasingel gaat niet meer door.
• Andere locaties bieden meer ruimte, betere
ontsluitingsmogelijkheden, minder omwonenden etc.
Het stukje bos is eigenlijk te klein en ligt te dicht in de bewoonde
wereld.
Eigenlijk voelen we allemaal wel aan dat de Julianasingel gekozen
is vanwege de aanwezigheid van het mortuarium.
Tegen beter weten in, wordt het crematorium er gewoon
ingerommeld.
Daarom is de locatie Julianasingel/Docfalaan de verkeerde
keuze.

