Toch uitspraak rechter inzake begraafplaats
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UITHOORN - De begraafplaats aan het Zijdelveld is sinds 24 december onbeperkt toegankelijk. De rechter heeft
hier op 23 december uitspraak over gedaan, omdat de Vrienden van het Zijdelhofje en het parochiebestuur het
niet eens konden worden.
Vorige week meldde het bestuur van de r.
-k. parochie Emmaüs in een persbericht dat het de begraafplaats aan het Zijdelveld (tijdelijk) beperkt zou openstellen.
Dit om tegemoet te komen aan de wens van belanghebbenden om rond de feestdagen het graf van hun dierbaren te
kunnen bezoeken, en ook te handelen overeenkomstig de gedachten van de voorzieningenrechter over openstelling.
Dit voorstel bleek voor de Vrienden van het Zijdelhofje onaanvaardbaar. Het parochiebestuur zegt dit ten ten zeerste te
betreuren, omdat het meende een voor alle partijen acceptabele oplossing te hebben gevonden. Maar omdat de
Vrienden het hier niet mee eens waren, heeft de rechter op 23 december alsnog vonnis moeten wijzen. Zijn uitspraak:
de parochie moet aan de heer Nollen (mede-eiser) op 25 december en aan naasten van overledenen van wie lichamen
op de begraafplaats in een graf liggen binnen zeven dagen na deze uitspraak op de gebruikelijke wijze toegang
verlenen tot de begraafplaats. Bij niet nakomen worden dwangsommen opgelegd.
Twee andere eisen heeft de rechter afgewezen. Dit zijn de eis van intrekking van het verbod op
onderhoudswerkzaamheden en de eis om te verbieden dat er graftekens en grafbeplating worden verwijderd.
Het parochiebestuur laat daarom weten 'te moeten besluiten om met ingang van 24 december onbeperkte toegang
mogelijk te maken. Het hek zal dus voor ieder die de begraafplaats wil bezoeken openstaan.' Aan de ingang staat een
bord waarop wordt aangegeven dat er een asbestverdenking bestaat, dat bodemberoering voorlopig niet is toegestaan
en dat het betreden op eigen risico geschiedt. Het parochiebestuur geeft aan 'op geen enkele wijze aansprakelijkheid ter
zake te erkennen'.

