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1. Algemeen 

In het najaar van 2018 zijn de gesprekken gestart tussen medewerkers van Bureau Erfgoed van de 
gemeente Hoorn, Pieter Meijers en Bernice Bex, en drie personen die het voorlopige bestuur van de 
stichting in oprichting zouden gaan vormen te weten John Lamers, Herman Kaptein en Rita Lodde. 

Aanleiding voor het gesprek was de aanwijzing van de begraafplaats en enkele graven tot 
gemeentelijk monument. Daartoe was door John Lamers en Vereniging Oud Hoorn in 2008 het 
verzoek gedaan. Bij de Vereniging Oud Hoorn is toen ook de werkgroep begraafplaatsen opgericht. 
Het heeft tot 2017 geduurd alvorens het verzoek grotendeels gehonoreerd werd. 

Bij de gemeente zijn sindsdien plannen ontwikkeld om het aanzien van de begraafplaats te 
verbeteren en regelmatig onderhoud te plegen. Voor de realisatie van plannen zocht de gemeente 
contact met de verzoekers van eertijds. Met name voor het plan om aan de zijde van het Keern op de 
oude plaats weer een poort aan te brengen is de hulp van een particuliere organisatie nodig. 

2. Besprekingen 

Gedurende het jaar 2019 hebben regelmatig gesprekken tussen bovengenoemde personen 
plaatsgevonden. Daarbij is onder meer de verantwoordelijkheid van de twee betrokken partijen aan 
de orde geweest. De op te richten stichting is niet verantwoordelijk voor het onderhoud; dat is een 
taak van de gemeente en met de afdeling groenbeheer zijn hierover afspraken gemaakt. De 
gemeente is eigenaar, ook van de muur. De stichting maakt zich sterk om de belangstelling voor de 
begraafplaats te vergroten en draagt bij aan de verbetering daarvan, onder meer door het plan voor 
de poort te steunen en deels voor zijn rekening te nemen. De huidige toestand van de begraafplaats 
en met name de muur is geïnventariseerd. Op basis daarvan is bij de gemeente een verbeterplan 
opgesteld. Ook de toegang aan de zijde van het Dampten behoeft verbetering. De meer concrete 
plannen voor de poort en de financiering zijn regelmatig besproken. 

3. Oprichting stichting 

Het voorlopige bestuur heeft statuten opgesteld en op 24 juli 2019 is de oprichtingsakte gepasseerd 
bij notaris Moeskops te Hoorn. Gesprekken met de besturen van Vereniging Oud Hoorn, stichting 
Kerkmeijer-de Regt en stichting Stadsherstel Hoorn hebben ertoe geleid dat deze besturen 
instemden met de voorgestelde opzet en een financiële bijdrage hebben gegeven c.q. toegezegd. 

4. Poort 

Voor het ontwerp van de poort is een beroep gedaan op architect Hans Witte. Na enige aanpassing 
ligt er een plan, waarvoor vergunning is aangevraagd en verkregen. Het bestuur is bij een bedrijf in 
Brabant gaan kijken, wat de mogelijkheden zijn. Er is nog geen keuze gemaakt. Er liggen offertes voor 
de uitvoering, die in samenspraak en medefinanciering met de gemeente zal gaan plaatsvinden. 

5. Vooruitblik 2020 

Tot de eerste werkzaamheden in 2020 behoren het uitbreiden van het bestuur, het aanvragen van de 
ANBI-status, het laten maken van een folder, in de publiciteit brengen van het bestaan en de 
doelstelling van de stichting en het werven van vrienden. Er is een beleidsplan opgesteld en voor de 
communicatie kan onder meer van de faciliteiten bij Vereniging Oud Hoorn gebruik gemaakt worden. 

Secretaris Rita Lodde-Tolenaar,        Februari 2020 


