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Inleiding 
 

Sinds 1996, het jaar waarin de monumentencommissie een lijvig rapport uitbracht 
over de cultuurhistorische betekenis en waarde van de oude begraafplaats, is er 
langzaamaan een kentering gekomen in de wijze waarop niet alleen het bestuur, 
maar ook de gemeenschap van Valkenwaard, anders is gaan kijken naar de die 
historisch waardevolle plaats. Ternauwernood is de oude begraafplaats ontsnapt aan 
opheffing die dreigde na de ingebruikneming van de nieuwe begraafplaats Eikenhof 
aan de Sil. 
In 2001-2002 kon een eerste fase van revitalisering worden uitgevoerd, terwijl in 
2009 een tweede met steun van de provincie kon worden gerealiseerd. In 2007 werd 
een deel van de oude begraafplaats als gemeentelijk monument beschermd. 
Voor de instandhouding  van de oude grafmonumenten, waarvan doorgaans geen 
nabestaanden meer voorzien in het onderhoud, kon sinds 2005 worden voorzien 
door de inzet van een aantal vrijwilligers onder aansturing van toenmalig ambtenaar 
monumentenzaken Wil Coolen. 
 

Het oprichtingsproces 
 

Voortraject 
Met de pensionering van Wil Coolen per 1 maart 2011 werd de vraag opportuun hoe 
een en ander duurzaam zou kunnen worden voortgezet. In overleg met ambtelijk 
coördinator Peter Roest werden de mogelijkheden verkend. Het oprichten van een 
beheersstichting en aldaar onderbrengen van de vrijwilligers kwam als meest 
wenselijke optie naar voren. Op 28 juni 2011 resulteerde dat in een besluit van het 
college van burgemeester en wethouders om aan die constructie medewerking te 
willen verlenen. 
 
Notariële akte 
Op 1 februari 2012 was de formele oprichting van de stichting een feit met het 
passeren van de akte voor notaris Willems. 
 
Beleidsplan 
De doelstelling van de stichting is uiteraard verwoord in de oprichtingsakte. Dat is 
echter een omschrijving op (juridische) hoofdlijnen. Als sturend beleid is dat echter 
te globaal. Het bestuur heeft daarom haar beleid en strategie uitgebreid nader 
geformuleerd en vastgelegd in een beleidsplan. Het plan is geschreven vanuit een 
langetermijnvisie en zal naar verwachting als basis kunnen dienen voor het beleid 
over vele jaren. Regelmatige evaluatie blijft echter noodzaak evenals periodieke 
bijstelling om altijd te kunnen beschikken over een actueel beleidsplan. 
 
Algemeen nut beogende instelling (ANBI) 
Dat is de status die de Belastingdienst aan instellingen kan verlenen. Dat impliceert 
dat de betreffende instelling, in casu onze stichting, niet belastingplichtig is. Vanaf de 
oprichting heeft de Belastingdienst die status aan de stichting toegekend. Een 
verbijzondering daarop is de status als culturele ANBI. het bestuur heeft die status bij 
brief van 15 juni 2012 aangevraagd. Op 5 juli daaropvolgend heeft de inspecteur 
daarop positief beschikt. Deze status houdt onder andere in dat schenkingen en 
legaten fiscaal aftrekbaar zijn en voor de stichting niet worden belast. 
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Overeenkomst met de gemeente Valkenswaard 
 

Aanleiding tot de oprichting van de stichting is de instandhouding van de 
grafmonumenten op het monumentale deel van de oude begraafplaats. De stichting 
beoogt de gemeente als eigenaar daarin behulpzaam te zijn. Uiteraard moet een en 
ander op een juiste en juridisch verantwoorde manier worden vastgelegd. Na 
zorgvuldige voorbereiding met Peter Roest als ambtelijk coördinator van 
gemeentewege kon op 20 november 2012 een overeenkomst met de gemeente 
worden ondertekend. 

 
 
 
foto van de ondertekening van 

de overeenkomst tussen de 
gemeente en de stichting op 20 
november in de raadszaal van 

het gemeentehuis. V.l.n.r. 
burgemeester Ederveen, 
secretaris Wil Coolen en 
voorzitter Ruud van Dijk. 

 
 
 

foto Rindert Brouwer 

 
Na samenkomst op de Oude Begraafplaats waarbij in de Maas-Leën kapel een 
plaquette werd onthuld van Peter Willebrordus Maas, de stichter van de kapel, werd 
de bijeenkomst voortgezet in de raadszaal waar ook de officiële ondertekening plaats 
vond. 
Na afloop was er nog een gezellig samenzijn met alle medewerkers van de stichting 
in de Hofnar. 
 
 

Uitgebrachte adviezen 
 

Gemeente Valkenswaard 
Tot de reguliere taak van de stichting behoort het adviseren aan de gemeente 
Valkenswaard ten aanzien van aanvragen voor vergunning tot het oprichten van een 
grafmonument. Deze adviesfunctie is vooral toegespitst op de Oude Begraafplaats. 
Toetsing vindt plaats op basis van de  “Regels voor grafbedekkingen op de 
gemeentelijke begraafplaatsen 2012” zoals deze door het college van B & W zijn 
vastgesteld. In het verslagjaar werden 5 adviezen uitgebracht.  
In sommige gevallen blijkt een aanvraag weliswaar te voldoen aan de regels, maar is 
tegelijk voor verbetering vatbaar. In zo’n geval brengt de stichting facultatief advies 
uit aan een aanvrager. In het verslagjaar was dat het geval met één aanvraag. 
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Verder bracht de stichting in de aanloop naar haar formele oprichting een advies uit 
met betrekking tot de inrichting en de uitgifte van graven op de oude begraafplaats. 
 
 
Gemeente Heeze-Leende 
In het verslagjaar heeft de monumentencommissie van de gemeente Heeze-Leende 
het plan opgevat een rapport uit te brengen over de zogenaamde kleine 
monumenten in de gemeente. Doel was de kunstwerken, gedenktekens en kleine 
monumenten in kaart te brengen, te toetsen aan de monumentenverordening en 
eventueel ter bescherming voor te dragen aan het college van burgemeester en 
wethouders. Tot deze objecten horen uiteraard een aantal objecten die tot het 
funerair erfgoed behoren. De stichting heeft in de persoon van Wil Coolen de 
monumentencommissie op dit specifieke vlak van advies gediend. Het betrof de rk. 
begraafplaatsen van Heeze, Leende en Sterksel , het oude kerkhof van Heeze dat 
thans in gebruik is als protestantse en algemene gemeentelijke begraafplaats en de 
begraafplaats bij Providentia in Sterksel waartoe ook een geallieerd ereveld behoort. 
 
 

Vrijwilligers 
 
foto bij gelegenheid van 
de ondertekening van de 
overeenkomst met de 
gemeente op 20 
november 2012. V.l.n.r. 
Harrie van de Paal, Frits 
Verhees, burgemeester 
Ederveen, Wim van 
Tongeren, Wil Coolen, 
Piet Janssens, Cor 
Meulendijks en Nand 
Vervoort. 
 

foto Heidi Wils 

 
 

In het verslagjaar kon worden gerekend op de inzet van de vaste groep vrijwilligers 
die elke dinsdagochtend, mits de weersomstandigheden het toelaten, op de oude 
begraafplaats bijeenkomen om het nodige onderhoud te verrichten aan de 
monumentale grafmonumenten. 
Een punt van zorg is de keet op de begraafplaats. De gemeente had plannen om die 
te vervangen en in onderling overleg werd een plan gemaakt dat echter bleef steken 
na een positief welstandsadvies. Door planologisch procedurele omstandigheden kon 
geen medewerking worden verkregen voor een omgevingsvergunning.  
Gestreefd wordt naar realisering bij de eerstvolgende bestemmingsplanherziening. 
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Financiën 
 

Het eerste jaar van de stichting was een moeilijk overgangsjaar. Zij had immers geen 
startkapitaal en een financiële tegemoetkoming van de gemeente was bij het 
ontbreken van een formele grondslag nog niet mogelijk. Inmiddels is 
overeengekomen dat de gemeente voorziet in een kostenvergoeding voor het 
onderhoud van de oude grafmonumenten op de Oude Begraafplaats. 
Dat is echter maar een deel van de activiteiten die vermeld staan in het beleidsplan. 
Om ook die te kunnen oppakken  wil het bestuur het komend jaar werk maken van 
het werven van donateurs en begunstigers.  
 

Algemene reserve 
Het beleidsplan voorziet niet alleen in reguliere, maar ook in projectmatige 
activiteiten. Dat impliceert dat uitgaven aanzienlijk kunnen fluctueren. Het is mede 
daarom noodzakelijk te komen tot een opbouw van een algemene reserve. In het 
komend jaar wil het bestuur hiervoor nadere kaders formuleren.  
 

Public relations 
 

De ondertekening van de overeenkomst met de gemeente is aangegrepen om de 
stichting naar buiten breed te profileren. Al vroeg had Omroep Brabant e.e.a. 
vernomen en maakte daarom al op 24 juli een radioreportage. 
Van gemeentewege werd het nodige gepubliceerd op de gemeentepagina ook het 
Eindhovens Dagblad kwam op 14 november met een artikel onder de titel ‘Een stuk 
historie dat bewaard moet blijven’. 
Onder de kop ‘Geschiedenis Valkenswaard trekt hier aan je voorbij’ verscheen ook in 
de Kempener Koerier van 5 december een uitgebreid artikel en tenslotte maakte JB-
Films een documentaire en publiceerde die op internet. 
 
Een belangrijke vorm van communicatie is ook de website van de stichting. Met de 
formele oprichting van de stichting is die ook op 1 februari 2012 ‘de lucht in gegaan’. 
Met circa 590 ‘hits’ in de periode tot 10 september mag worden geconcludeerd dat 
de website goed loopt. 
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Tot besluit 
 

Met genoegen kijkt het bestuur terug op het eerste jaar van het bestaan van de 
stichting. Er is met veel enthousiasme veel werk verzet. 
Het bestuur spreekt dan ook de hoop uit dat ook de komende periode voortvarend 
gewerkt zal kunnen worden aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
jonge stichting. 
 
 


