
Weert, 13 mei 2022 

Betreft: kennismaking en toelichting conceptplan Islamitische begraafplaats in Weert 

 

Geachte perceeleigenaar aan de Achterste Singel, 

Met deze brief willen wij ons graag als werkgroep aan u voorstellen en informeren over ons 

conceptplan ten aanzien van een aantal percelen aan de Achterste Singel in Weert voor het 

realiseren van een Islamitische begraafplaats.  

 

Werkgroep en doel 

Als werkgroep bestaan we uit 7 leden die zich, op vrijwillige basis, inzetten voor de realisatie van een 

Islamitische begraafplaats in het buitengebied van Weert. Deze wens bestaat al langere tijd binnen 

de Weerter moslimgemeenschap. Als werkgroep hebben we hier intensief contact over met de 

gemeente Weert die ons op bepaalde onderdelen op weg heeft geholpen.   

Ons plan komt nu in een stroomversnelling omdat we een geschikt stuk agrarische grond hebben 

gevonden. Het gaat om de percelen 112, 115 en 116, zie onderstaande afbeelding: 

 

 



We zijn inmiddels in de fase beland dat we via de makelaar (Makelaarskantoor Witte & Verheul) 

contact onderhouden met de perceeleigenaren en met de gemeente Weert om te komen tot een 

principebesluit en bestemmingsplanwijziging.  

 

Plan op hoofdlijnen 

Als werkgroep vinden we het belangrijk om transparant en zorgvuldig te werk te gaan en u als 

aangrenzende perceeleigenaar tijdig en volledig te informeren en betrokken te houden in het proces. 

Dit past bij de aanpak conform de nieuwe Omgevingswet. Ook de gemeente hecht aan een goede 

communicatie en participatie bij nieuwe initiatieven. We willen u dan ook op hoofdlijnen informeren 

zodat u een indruk krijgt van ons plan. 

 

Als werkgroep hanteren we het uitgangspunt dat de Islamitische begraafplaats eenvoud uitstraalt en 

zoveel mogelijk het duurzaam en natuurlijk karakter van het landschap versterkt. Te denken valt aan 

natuurlijke (inheemse) soorten bomen, heide en kruidachtige gewassen. Verder geen uitbreiding van 

de bebouwing en zo min mogelijk verharding. We houden rekening met het voorzien van 20 

parkeerplaatsen voor bezoekers aan de begraafplaats. Dit om orde te organiseren en eventuele 

overlast voor passerend verkeer en omwonenden te voorkomen.  Op dit moment vinden in de regio 

Weert zo’n 20 begravingen per jaar plaats in de moslimgemeenschap. Een deel hiervan kiest ervoor 

om in het land van herkomst te worden begraven, maar de verwachting is dat men in de toekomst 

vaker voor Nederland kiest. De begravingen vinden meestal rond het middaguur plaats en de 

ceremonie duurt meestal niet langer dan 1 uur. De mensen vertrekken dan ook weer. Per begraving 

zullen vaker alleen de directe familieleden aanwezig zijn. De parkeerplekken zijn dan ruim voldoende. 

 

Om u een indruk te geven treft u hieronder enkele referentiebeelden die onze duurzame en 

ecologische ideeën onderschrijven: 

 

  



Schetsontwerp 

We hebben een landschapsarchitect opdracht gegeven om een eerste schetsontwerp te maken van 

de begraafplaats. Dit ter versterking van de beeldvorming voor u als omwonende en andere 

betrokken partijen in het proces zoals de gemeente, makelaar en de Weerter moslimgemeenschap. 

In onderstaande afbeelding een eerste conceptschets hoe de begraafplaats eruit zou kunnen zien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals u ziet is in het bijgaande ontwerp reeds rekening gehouden om de overlast voor omwonenden 

en aangrenzende perceeleigenaren tot een minimum te beperken. Zo komen de parkeerplaatsen aan 

de voorzijde aan de kant van de treinrails. De begravingen zullen als eerste aan de voorzijde 

plaatsvinden, zodat ook hier minimaal activiteit (zichtbaar) is voor omwonenden/perceeleigenaren.  

In de regel vind er maar een beperkt bezoek plaats van familieleden op het moment dat een 

overledene is begraven. De bezoeken vinden rond het middaguur plaats.  

De begraafplaats zal ook worden afgesloten vanaf 18 uur zodat er geen mensen meer aanwezig 

kunnen zijn. Dit alles om voor overledene hun laatste rustplaats te kunnen eerbiedigen, maar 

uiteraard ook de overlast voor omwonende tegen te gaan. 

 

Status 

Het plan heeft nog geen formele status. Er dient nog een principebesluit door de gemeente genomen 

te worden. Wij hechten er evengoed aan u in een vroegtijdig stadium te informeren en mee te 

nemen in ons voorgenomen plan.   



Heeft u nog vragen? 

We kunnen ons heel goed voorstellen dat u nog vragen heeft.  

Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer Y. Ezzohari, één van de werkgroepleden, bereikbaar 

op 06-23121324 of via ibweert@hotmail.com. 

 

Ook kunt u contact opnemen met de heer Bas Verheul, makelaar namens de verkopende partijen op 

telefoonnummer 0495 535 939 of info@witte-verheul.nl  

We nodigen u ook graag uit voor een informatiebijeenkomst die we als werkgroep organiseren 

speciaal voor omwonenden en aangrenzende perceeleigenaren. 

 

De bijeenkomst is op zaterdag 21 mei van 12.00 tot 13.00. 

Locatie: Brasserie-Hotel Antje van de Statie. Stationsplein 1, 6001 CH Weert 

Naast nader kennismaken kunnen we uw vragen beantwoorden en opmerkingen zoveel mogelijk 

meenemen in de vervolgstappen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Werkgroep Islamitische Begraafplaats Weert 
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