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1. Inleiding
In 2009 stond er een groep burgers op die verontrust was over de plannen
m.b.t. de oude begraafplaats Huissen-stad. Deze groep heeft vrijwillig de
begraafplaats opgeknapt en beheerd. In april 2013 resulteerde dat in de
oprichting van stichting gedenkpark Huissen-stad. Deze stichting is in dialoog
met de gemeente over het beheer van de oude begraafplaats en het
ontwerpen van een nieuw beleid m.b.t. de oude begraafplaats. Tot die tijd
functioneert de stichting als beheerder van de oude begraafplaats.
De stichting en de groep vrijwilligers hebben alle oude graven opgeknapt en
in oorspronkelijke staat teruggebracht. Ook zijn er een drietal monumenten
toegevoegd aan de begraafplaats en is er voor de ingang een luisterkei van
de liberation route neergezet.
De begraafplaats is daardoor al langzaam verworden tot een gedenkpark. De
vrijwilligers merkte echter wel dat er ook een sterke behoefte was aan een
kleine ruimte om tot rust te komen. Daarnaast heeft er vroeger een
knekelhuisje op de begraafplaats gestaan maar die is verdwenen. Die twee
zaken hebben ons tot het plan gebracht om er een bid- en gedenkhuisje neer
te zetten.

2. Doelstelling
Het oprichten van een bid- en gedenkhuisje waar de bezoekers van de oude
begraafplaats zich kunnen bezinnen en een moment rust kunnen pakken.
Dit omdat de oude begraafplaats nog veel ‘oude emoties’ losmaakt. Het beste
voorbeeld daarvan is de oprichting van het monument voor het ongeboren
kind. Vroeger was het gebruikelijk in de katholieke leer dat ongedoopte
kinderen ‘onder de heg’ werden begraven. Daar mocht dan ook niet om
gerouwd worden. Om toch ook die kinderen een plekje te geven is het
monument voor het ongedoopte kind opgericht.
Daarnaast speelt de begraafplaats een belangrijke rol in de herdenking van
de tweede wereldoorlog en de burgerslachtoffers, met het exodus monument,
het (burger) massagraf en het graf van brandweerman Tonk.

3. Beschrijving Bid- en Gedenkhuisje
Het bid- en gedenkhuisje wordt een vierkant gebouw met een schuin dak. Het
geheel wordt opgetrokken uit bakstenen. Het is een relatief klein gebouw en
de locatie is op de plek waar vroeger het knekelhuisje heeft gestaan.

5. Cultuurhistorische waarde
Het bid- en gedenkhuisje is ontworpen naar gelijkenis van het vroegere
knekelhuisje dat op exact dezelfde plek stond. Daarnaast is als voorbeeld is
ook het bid- en gedenkhuisje op begraafplaats genomen.
De cultuurhistorische waarde zit hem daarin dat vroeger er altijd een
knekelhuisje aanwezig is geweest op de oude begraafplaats. De functie van
een knekelhuisje, het opbaren van overledenen, hoeft niet meer gebruikt te
worden. Desalniettemin is er wel behoefte aan een plek voor rust en
bezinning op de oude begraafplaats.

6. Kostenraming
Totale kosten van het bouwen van het bid- en gedenkhuisje bedragen
volgens de bouwkundig adviseur 35.000,-.
Dat is ook de waarde van het gebouw dat opgenomen is in de
bouwvergunning.

7. Financiële onderbouwing
De financiering van het knekelhuisje geschied d.m.v. sponsoren en
subsidietoekenning. De sponsoring kan zowel financieel als in natura. Door
de zelfwerkzaamheid van de vrijwilligers zal veel bespaard worden op
arbeidskosten. Schatting is dat er minimaal een bedrag van 17.500,- nodig is
voor de materiaalkosten.

8. Toekomstig gebruik
Het gebruik van het bid- en gedenkhuisje is tweeledig. Enerzijds bied het een
ruimte voor rust en bezinning aan de bezoekers van de oude begraafplaats.
Anderzijds wordt er ook een klein opberghokje bijgebouwd waar de
vrijwilligers van de stichting de materialen voor het beheer op kunnen bergen.

9. Organisatie en activiteitenplan
De stichting gedenkpark Huissen-stad beheert namens de gemeente
Lingewaard de oude begraafplaats Huissen-stad en voert ook het project biden gedenkhuisje uit.
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen:
Sjoerd Wannet, voorzitter.

Lenie Sluiter, secretaris.
Wim Huberts, penningmeester.
Henk Eerden, contactpersoon vrijwilligers.
Jalb Schut, algemeen bestuurslid.
Daarnaast zijn er zo’n 40 vrijwilligers actief die het beheer en daaruit
voortvloeiden beheerstaken op zich nemen.
Onder de vrijwilligers bevinden zich veel metselaars en timmerlieden. De
bedoeling is het bid- en gedenkhuisje met veel zelfwerkzaamheid te bouwen.
Waarbij de grootste kosten de materiaalkosten zijn en de arbeidskosten
grotendeels vrijwillig worden opgevangen.

10. Conclusie
De stichting gedenkpark Huissen-stad wil ruimte bieden aan een bid- en
gedenkhuisje waar de bezoekers van het gedenkpark zich kunnen bezinnen
en tot rust komen.
De bouwvergunning en het recht van opstal zijn geregeld. Voor de rest is de
stichting nog op zoek naar middelen. Het werk zal grotendeels verricht
worden door zelfwerkzaamheid van de vrijwilligers. De kosten die gemaakt
moeten worden zijn de materiaalkosten.
Het stichtingbestuur en de vrijwilligers zien duidelijk de meerwaarde van het
bid- en gedenkhuisje en staan klaar om te beginnen.

11. Secretariaat en inschrijving kamer van koophandel
Stichting Gedenkpark Huissen-stad
Secretariaat: Bernhardstraat 35, 6851 KT, Huissen.
Tel: 026 325 13 36
E-mail: lenie.sluiter@gmail.com
www.begraafplaatshuissenstad.nl
De stichting gedenkpark Huissen-stad staat bij de kamer van koophandel
ingeschreven onder het nummer: 57815488 met als vestigingsplaats Huissen.

