
Geachte voorzitter, raads- en commissieleden en kijkers thuis,

Namens de werkgroep Islamitische Begraafplaats Weert maken wij gebruik van het spreekrecht in 
deze commissievergadering, waarin u ons principeverzoek tot realisatie van een Islamitische 
begraafplaats in Weert bespreekt. Na twee jaar actief hiermee bezig te zijn geweest, zijn wij dan ook 
trots op deze mijlpaal en dat dit verzoek nu aan u wordt voorgelegd.

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers en vertegenwoordigt de Weertenaren met een Islamitische 
achtergrond. Wij zijn een groep Weerter vrijwilligers met diverse specialismen. Als werkwijze 
hanteren wij een projectmatige aanpak waarin zorgvuldigheid en transparantie hoog in het vaandel 
staan.

Waarom ons verzoek:
Moslims dienen volgens bepaalde rituelen begraven te worden. De belangrijkste daarvan zijn:

- Eeuwige grafrust
- Binnen 24 uur
- Richting Mekka begraven worden.

Het Islamitische deel op de algemene begraafplaats voorziet helaas niet in eeuwigdurende grafrust 
(Overigens, net zoals in het Joodse geloof het geval is), daarnaast zijn er amper nog plekken aanwezig
om begraven te kunnen worden en is uitbreiding niet mogelijk.

Achtergrond tot standkoming

Begin jaren ‘70 zijn de eerste gastarbeiders naar Weert gekomen, zoals u weet altijd met het idee om
uiteindelijk terug te keren naar het land van herkomst. De eerste generatie gastarbeiders had een 
sterke band met het thuisland. Inmiddels spreken we van 3e/4e generatie  en zijn we gewoon 
Weertenaren. Weertenaren die hun laatste rustplaats willen hebben in de buurt van familie en 
nabestaanden.

Sinds de jaren 80 ‘bestaat de behoefte om een Islamitische begraafplaats in Weert te realiseren. 
Diverse initiatieven tot realisatie werden opgezet, maar uiteindelijk niet doorgezet. De 
coronapandemie bracht één en ander in een stroomversnelling en de noodzaak van een dergelijke 
begraafplaats werd steeds zichtbaarder en acuter. Tijdens de pandemie was het lange tijd niet 
mogelijk om overledenen uit Weert te repatriëren naar het land van herkomst en werd er 
‘noodgedwongen’ gekozen voor een Islamitische begraafplaats in een stad elders in Nederland of 
voor het Islamitische deel van de algemene begraafplaats aan de Molenpoort. 

Dit heeft ervoor gezorgd dat binnen de Islamitische gemeenschap in Weert steeds meer het besef 
kwam dat het tijd werd voor een autonome, vanuit de eigen gemeenschap gefinancierde,  
begraafplaats. 
Deze behoefte komt enerzijds vanuit migranten maar ook vanuit bekeerlingen die bij overlijden graag
begraven willen worden volgens de Islamitische voorschriften en waarbij bijvoorbeeld Marokko niet 
het land van herkomst is.

Om in deze grote behoefte te voorzien hebben de 2 Marokkaanse moskeeën de handen ineen 
geslagen en is de werkgroep actief opzoek gegaan naar een geschikte locatie voor deze 
begraafplaats. De locatie die vanavond voorligt is een locatie gebleken die na diverse onderzoeken 
voldoet. Als raad heeft u kennis kunnen nemen van de diverse onderzoeken, de duurzame wijze van 
inrichten van de begraafplaats en het positieve advies van het college van B&W. Maar uiteraard is 
het aan u als hoogste orgaan binnen de gemeente om hier een besluit over te nemen. 



In het voortraject hebben wij de omliggende perceeleigenaren en de twee woningeigenaren middels 
een brief geïnformeerd over ons voornemen, daarnaast hebben er ook twee bijeenkomsten 
plaatsgevonden waarin wij open en transparant het gesprek zijn aangegaan. Dit vanuit de geest van 
de aanstaande Omgevingswet, maar ook omdat het vanuit de Islam een verplichting is om goed 
nabuurschap na te streven. We hechten dan ook veel waarde aan het goed met elkaar in contact 
staan, elkaar helpen en op een zorgvuldige en transparante manier met elkaar communiceren. 

Wij hechten er belang aan andere elementen aan de Islamitische begraafplaats toe te voegen zoals 
duurzaamheid en sociaal maatschappelijke elementen. Zo zal het gebied herbeplant worden en is er 
aandacht voor biodiversiteit en het gebruik van duurzame materialen. Ook willen we de gehele 
Weerter gemeenschap gaan betrekken door o.a. mensen tot een afstand naar de arbeidsmarkt of 
mensen in een dagbesteding een invulling te geven op de begraafplaats. De begraafplaats wordt dus 
van Weertenaren voor Weertenaren. 

Geachte raads- en commissieleden, de behoefte onder de Weerter moslims voor een dergelijke 
begraafplaats is groot, niet alleen vanuit het ingegeven vanuit het geloof maar ook omdat zij zich op 
en top Weertenaar voelen en in Weert hun laatste rustplaats willen hebben.

Op dit moment kunnen sommigen, als ze geluk hebben, 1x per jaar het graf van hun naasten 
bezoeken. Hoe mooi zou het zijn als ook zij hier in Weert hun naasten en geliefden kunnen bezoeken.

Wij hopen op een positief besluit van onze gemeenteraad en danken u voor uw aandacht.


