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Geacht bestuur, 

Op 12 mei j.l. hebben wij van u een brief ontvangen waarin u uw verbazing en ergernis uitspreekt over onze 
mening m.b.t. de plannen om in de kerk in Varsselder-Veldhunten een crematorium te vestigen. 
Omdat uit een gesprek met verontruste buurtbewoners gebleken is, dat deze brief verschillend 
geïnterpreteerd kan worden heeft u ons op 18 mei nog een brief gestuurd. In deze brief benadrukt u uw 
neutraliteit en geeft u aan, dat u openstaat voor alle ideeën, die bijdragen aan een passende herbestemming 
van de kerk. 

In deze brief willen wij graag alsnog op beide brieven reageren. In verband met vakantie van de 
behandelende ambtenaar is dat tot nu toe nog niet gebeurd. 

Communicatie 
In het dorpsbezoek op 22 mei j.l. heeft u met de burgemeester, in het bijzijn van de initiatiefnemer, al 
uitgebreid gesproken over de plannen om in de kerk een crematorium te realiseren. In dit gesprek heeft de 
burgemeester duidelijk weergegeven op welke wijze de plannen met betrekking tot het crematorium bij de 
gemeente zijn voorgelegd en op welke wijze door en namens het college hiermee is omgegaan. Hoewel bij u 
bekend, willen ook wij benadrukken, dat de initiatiefnemer in februari 2012 ons met klem heeft verzocht geen 
bekendheid te geven aan zijn voorgenomen plannen. Dit heeft voor ons steeds als prioriteit gegolden. 

Op het moment dat het bisdom wereldkundig maakte, dat de kerk in Varsselder-Veldhunten gesloten zou 
worden, heeft initiatiefnemer zonder ons medeweten de openbaarheid opgezocht, hoewel hij op dat moment 
ons standpunt kende. Op zich hebben wij daar geen moeite mee, doch belangrijker vinden wij dat daardoor 
onrust in de gemeenschap is ontstaan. Het is daarom bij dit soort ontwikkelingen altijd de vraag, wanneer 
iets in de openbaarheid wordt gebracht dan wel besproken wordt met een belangenvereniging. Dat is ook 
steeds onderwerp van gesprek geweest met de initiatiefnemer. 

Uiteraard kennen wij het convenant, dat wij met uw vereniging hebben afgesloten. Het is bij ons zeer zeker 
geen wassen neus en naar bevind van zaken handelen wij daar ook naar. Maar zo lang een particulier ons 
om strikte geheimhouding vraagt, zijn wij van mening, dat wij met diens plannen niet naar buiten kunnen 
treden. 



Hoe nu verder? 
Ons standpunt met betrekking tot de realisering van een crematorium in de kerk in Varsselder-Veldhunten 
moge duidelijk zijn. De initiatiefnemer is nu aan zet om bij ons een officieel verzoek in te dienen, dat 
voldoende onderbouwd is met de onderleggers, die wij nodig hebben om een afgewogen standpunt in te 
nemen. Zodra wij dat hebben ontvangen zullen wij ons opnieuw beraden. Uiteraard houden wij u dan op de 
hoogte van de eventuele (on-)mogelijkheden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 7 
secretaris 

De heer J.P.M. Alberse 
burgemeester 


