
Beste Midwolmers, 

 

Onze gemeente Westerkwartier heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar haar begraafplaatsen. Er 

bleek maar één begraafplaats te zijn waar nieuwe ruimte zou kunnen worden gevonden voor 

toekomstig gebruik. Dat is de begraafplaats Midwolde. De betreffende twee rapporten kunt u vinden 

op de gemeentelijke website: zoek daar naar “begraafplaatsenbeleid”. Dan vindt u ze bij  “openbare 

stukken”.  

De gemeente wil graag reacties van de bewoners ontvangen, vóór 31 januari. Wethouders Geertje 

Dijkstra-Jacobi: “We willen graag van de inwoners en de betrokken organisaties weten wat zij van de 

voorstellen vinden. Met deze reacties kunnen we een begraafplaatsenbeleid opstellen, dat tegemoet 

komt aan hun wensen en behoeften. Het gaat om een onderwerp dat inwoners raakt. We willen dit 

proces dan ook zorgvuldig oppakken en met beleid komen waar draagvlak voor is.“ 

Bij het tweede Openbare document, vanaf blz 34, worden vijf opties beschreven voor uitbreiding van 

onze Midwolder begraafplaats. Van de genoemde opties zijn de eerste drie: 

→ 1. het weiland ten oosten van de huidige begraafplaats veranderen in begraafplaats. 

→ 2. het verlengen tot de sloot van de oost-west-paden in vakken O en P (in de noord-oost-hoek van 

de begraafplaats). 

→ 3. Het gebruiken van het weiland tussen de parkeerplaats en de kerkelijke begraafplaats. 

 

Een aantal jaren geleden zijn er door de Gemeente Leek duidelijke afspraken gemaakt en 

gemeentelijke besluiten genomen over de toekomst van de Midwolder begraafplaats. De nrs. 1 en 3 

zijn daar strijdig mee, nr. 2 is indertijd niet aan de orde geweest. Er is expliciet beloofd dat de huidige 

functies van de twee weilanden gehandhaafd zullen blijven. We gaan er van uit dat de nieuwe 

Gemeente Westerkwartier zich hieraan houdt.  

 

We vermoeden dat de voorgeschiedenis wellicht niet voldoende bekend was bij de gemeentelijke 

samenstellers van de conceptvoorstellen. Wij stellen ons voor deze informatie naar de huidige 

gemeente te sturen, opdat de besluiten in beeld blijven en in stand kunnen worden gehouden.  

Wij waren indertijd, met anderen(!), betrokken bij de gebeurtenissen. We hopen op ondersteuning 

van dorpsgenoten, zoals bij de toen gehouden enquête het geval was.  Als u met ons wil deelnemen 

aan de discussies met de gemeente, en/of ons steunt, dan horen we dat graag! U wordt in elk geval 

op de hoogte gehouden.  

Met vriendelijke groet 

 

Anne Jelle en Bert 

 

 - Anne Jelle Schilstra, a.j.schilstra@rug.nl 

 - Bert Boekhold, j.b.boekhold@home.nl 


