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Geachte heer Van Willigen,
Allereerst nogmaals hartelijk dank dat wij vorige week (dd 15 maart 2018) de mogelijkheid hebben
gekregen om onze plannen voor Kranenburg en het onderzoek van bureau YAG persoonlijk aan u te
mogen presenteren en toe te lichten.
U begrijpt dat wij verheugd zijn dat u er positief tegenover staat om van Kranenburg een
multifunctioneel afscheids- en gedenkpark te maken. Voor de inwoners van Zwolle is dat van grote
waarde. Immers, Kranenburg is voor heel veel mensen al vele jaren een vertrouwde omgeving waar met
zorg en respect wordt omgegaan met onze overleden dierbaren én waar een brede keuze centraal staat.
Van begraven tot cremeren, van strooivelden tot bovengronds begraven, van urnentuinen tot
columbarium en van een speciaal Islamitisch deel tot zelfs een van de weinige Chinese begraafplaatsen
in ons land. De mogelijke uitbreiding met een centraal gemeenteloket én een vernieuwend horeca
concept passen hier dan ook naadloos.
Met het plan om Kranenburg uit te breiden met een natuurbegraafplaats (de eerste van Overijssel)
zetten wij niet alleen vol in op groen en duurzaamheid, maar biedt Zwolle haar inwoners met het
begraven in de natuur opnieuw meer keuze. Binnen het huidige – reeds lang bestaande – crematorium
bestaat voldoende capaciteit om ook in de toekomst een uitmuntende dienstverlening te kunnen
garanderen. De mogelijkheid om ook urnengraven in de natuur te creëren is van grote toegevoegde
waarde.
Vanuit de jarenlange ervaringen van zowel het uitvaartcentrum als het crematorium en de plezierig
samenwerking met de gemeente weten wij dat zorgvuldigheid primair is. Niet voor niets is er dan ook
uitgebreid onderzoek gedaan door YAG, inclusief uiteraard diverse interviews (met bewoners) om de
meningen te peilen.
Het behoud van de natuur, duurzaamheid en de eigen identiteit van Kranenburg zijn uitgangspunten die
we moeten koesteren. Niet alleen als voormalig landgoed en uitgestrekt natuurgebied, maar ook als
vertrouwde plek voor afscheid en gedenken. In 1933 werd het landgoed in gebruik genomen als
begraafplaats. Door de landschappelijke aanleg, de prachtige ligging, maar ook door de bijzondere
vogels, bloemen, planten en bomen, is het voor veel mensen ook een prachtig park om te wandelen en
in alle rust te genieten van de natuur.
In het kader van de plannen en de ontwikkelingen zouden wij graag een nieuwe afspraak met u maken.
Onze insteek daarbij is dat een nauwe samenwerking met de gemeente onmisbaar is. Wij kijken met veel
belangstelling uit naar uw reactie.
Zoals u zult begrijpen, zijn wij voornemens om onze plannen verder openbaar te maken.
Met vriendelijke groet,
namens Afscheids- en Gedenkpark Kranenburg
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