heer/mevrouw

Geachte heer/mevrouw,
U ontvangt deze brief omdat u woonachtig bent in de nabije omgeving van
natuurbegraafplaats Slangenburg. Graag willen wij u informeren over twee zaken
rondom de natuurbegraafplaats: de uitbreiding aan de zuidkant en het nieuwe
ceremoniepaviljoen.
Betreft
Informatie
natuurbegraafplaats
Dagtekening
1 november 2019,
Doetinchem
Ons kenmerk
1267592 / 1500459
Bijlagen
plattegrond
natuurbegraafplaats
aanzicht paviljoen

Tijdens de bewonersavond op 22 januari 2018 heeft Buha de plannen met
betrekking tot de uitbreiding aan u gepresenteerd. Tijdens deze avond hebben
veel buurtbewoners hun zorgen geuit over de mogelijke toename van verkeer op
de Loordijk en Kommendijk. Wij hebben uw reacties ter harte genomen en het
ontwerp van het plan en het ceremoniepaviljoen aangepast.
Ceremoniepaviljoen
Op dit moment kunnen het gebouw van Yarden en de boskapel in de buitenlucht
door nabestaanden gebruikt worden voor een afscheidsceremonie. Vanuit de
nabestaanden komt vaak de vraag waarom er geen overdekte locatie is die past
bij het groene karakter van de natuurbegraafplaats. Daarom is samen met
architect Sander Giesen gewerkt aan een nieuw ceremoniepaviljoen dat centraal
op de natuurbegraafplaats ligt in het nieuw te ontwikkelen gebied.
Het paviljoen wordt ‘opgenomen’ in het landschap en kenmerkt zich door het
gebruik van natuurlijke materialen. Zo worden bijvoorbeeld de wanden ingeplant
met varens. Dit gebouw kan door nabestaanden gehuurd worden voor een
ceremonie. In de bijlage vindt u een plattegrond en op de achterzijde een
aanzicht.
Route
Uitgangspunt van het ceremoniegebouw op deze gewijzigde locatie is dat
bezoekers kunnen parkeren op de huidige parkeerplaats aan de Nutselaer. Vanaf
de parkeerplaats komt er een sfeervol wandelpad tussen cirkel B en C. Dit pad
loopt via de achterzijde van de begraafplaats richting het te realiseren
ceremoniegebouw. Via deze route zijn zowel het ceremoniegebouw als de
natuurbegraafplaats bereikbaar.

1500459

Informatie
Alle informatie over het ontwerp van de uitbreiding, het ceremoniegebouw en de
planning wordt te zijner tijd gepubliceerd op de gemeentepagina in het
Doetinchems Vizier, op www.buha.nl en www.natuurbegraafplaatsslangenburg.nl.
Vragen?
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen? Neem dan
gerust contact op met mevr. E. van Schooten door te mailen naar
e.vanschooten@buha.nl of te bellen naar het telefoonnummer (0314) 377 444.

Met vriendelijke groet,
teamleider stedelijk beheer, Buha bv
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