STICHTING BEGRAAFPLAATSEN

Stand van zaken

Uitbreiding begraafplaats Duinrust-Nachtegaallaanzijde
Aanbesteding
Begin 2021 zijn de aannemersbedrijven, KBM, Van Rhijn
Bouw, Ouwehand Bouw en Bouwbedrijf Hoek, allen uit
Katwijk, uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de
bouw van de opslagloods.
Bouwbedrijf Hoek heeft de laagste offerte ingediend en heeft
de gunning voor de bouw van de opslagloods gekregen.
Verder zijn er vier plaatselijke aannemers te weten J. Jonker en Zn, Van Paridon, Den Breejen Infra en Schaddé van
Dooren uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor het
grondwerk en de beplanting. Van Paridon had de laagste
offerte en zal de uitvoering van het grondwerk uitvoeren. De
aanbesteding valt binnen de opgestelde raming.

Aanpassing nok loods na bezwaar
Eind maart bleek dat bewoners van de VvE Merelstraat
bezwaar tegen de zienswijze van de opslagloods hadden
ingediend. Na overleg met een afvaardiging van de VvE is
overeengekomen dat de opslagloods gespiegeld zal worden, en het hoogste punt (nokhoogte) 79 cm lager zal worden uitgevoerd. Dit kan zonder dat er ruimte verloren gaat.
Inmiddels hebben de bewoners van de VvE het bezwaar
tegen de zienswijze ingetrokken. Verder zijn er geen bezwaren tegen de uitbreiding van de begraafplaats binnen gekomen en heeft het college van B&W met de voorgenomen
uitbreiding ingestemd. Eind mei 2021 is het verkeersbesluit
om de Nachtegaallaan te onttrekken aan het bestemmingsverkeer door de gemeenteraad genomen. Op 29 juli 2021
verliep de bezwaartermijn, er waren geen bezwaren binnen
gekomen.

Grondoverdracht en start bouw
Op 4 augustus is de grond van de Nachtegaallaan overgedragen van de gemeente Katwijk aan Stichting Beheer
Begraafplaatsen. Op 16 augustus 2021 is gestart met de uitbreiding.
Fase 1 is door J. Jonker uitgevoerd (bouwrijp maken locatie
opslagloods) en aansluitend (fase 2) is Van Paridon gestart
met de uitbreiding. Begin september is Bouwbedrijf Hoek
gestart met de bouw van de opslagloods.
Oplevering rond 1 april 2022
De verwachting is dat rond 1 april alle opleveringen zullen
plaats vinden.
De komende maanden zullen wij u via de kerkbode en de
website blijven informeren over de voortgang.

