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lnleiding
Sinds september 2015 is het bestemmingsplan'begraafplaats Klundertseweg'onherroepelijk. Dit
betekent dat het plan in werking is getreden en het daarmee mogelijk is om op deze locatie een
nieuwe begraafplaats voor de gemeente Moerdijk te realiseren.
Vervolgens is gewerkt aan de nadere planvorming van de begraafplaats. Het project is opgesplitst in
twee fasen:
'1. ophogen grond (bouwrijp maken)
inrichting van de begraafplaats (woonrijp maken)

2.

lnhoud
ln het voorjaar 2017 is de opdracht voor het grondwerk van de begraafplaats gegund aan Martens en
Van Oord. Deze aannemer is in mei gestart met het werk. De werkzaamheden zijn conform planning
verlopen. Op dit moment (eind juli) is het werk nagenoeg gereed. ln de loop van augustus worden nog
wat laatste werkzaamheden verricht en dan vindt ook de definitieve oplevering plaats.
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ln verband met zettingen moet de grond nu circa 9 maanden met rust worden gelaten. Gedurende die
periode worden de zettingen wekelijks gemeten om te bepalen wanneer de grond voldoende is gezet.
Pas daarna wordt gestart met het inrichten van de begraafplaats (zoals de toegangsweg,
parkeerplaats, paden, beplanting). Naar veruvachting zal dat in het tweede kwartaal 2018 zijn.
Op de huidige begraafplaats in Zevenbergen zijn naar verwachting tot medio 2019 nieuwe graven
beschikbaar. Dit is een prognose op basis van grafuítgifte in de afgelopen jaren. De nieuwe
begraafplaats zal voor die tijd in gebruik genomen zijn.
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Bij marktpartijen is de vraag uitgezet of er interesse bestaat in het realiseren van een
aula/rouwcentrum op de nieuwe begraafplaats. Het bestemmingsplan biedt hiervoor namelijk de
mogelijkheid. Enkele partijen hebben hier positief op gereageerd. ln de loop van dit jaar wordt de
grond waarop een aula/rouwcentrum kan worden gebouwd in de verkoop gezet.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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