
ZEG OOK NEE TEGEN DIT IDEE!
In de natuur begraven, behoefte of prestige?

Voorziet het plan van IJssellandschap voor het aanleggen van een natuurbegraafplaats op landgoed het He-
meltje te Bathmen/Lettele werkelijk in een behoefte of betreft het hier na 2 eerdere mislukte pogingen een 
3e prestigeslag?

IJssellandschap hoopt met de exploitatie van een natuurbegraafplaats andere landgoederen te kunnen onder-
houden, maar zij kunnen hiervoor geen sluitende begroting overleggen. 

De doelstelling van IJssellandschap is: 
Zorg voor de omgeving en het landschap, met respect voor elkaar welke verankerd worden in de gemeen-
schap en in het gebied. Zijn wij binnenkort voor altijd verankerd aan een begraafplaats en was er respect 
voor onze mening?

Geven we overledenen terug aan de natuur of behouden wij dit mooie stukje natuur voor de levenden? Een 
lastige vraag? En hoe zit het met de belasting voor het milieu en de erfenis aan ons nageslacht?

Het college van gemeente Deventer staat in principe positief tegenover verdere ontwikkelingen van deze 
plannen! Voor ons onbegrijpelijk!

In ons dorp worden per jaar maar een handvol nieuwe graven gedolven. Toch wil IJssellandschap in dertig 
jaar 6000 doden in 15 ha van ‘t Hemeltje begraven. Dat betekent 200 per jaar. 

Om de exploitatie van de begraafplaats rendabel te maken zullen vanuit het hele land overledenen moeten 
worden geworven en zullen de huidige begraafplaatsen hier niet meer rendabel zijn, wie betaalt die kosten?
Gaat IJssellandschap actief werven om deze doelstelling te halen en om uit de kosten te kunnen komen?

200 begrafenissen betekent om de dag een rouwstoet over de Hemeltjesweg en de zandpaden in de natuur. 
Ook over de Holterweg komen heel veel verkeersbewegingen die gevaarlijke situaties veroorzaken.

Van de direct aanwonenden zijn ruim 64 bewoners tegen deze plannen!

Het buitengebied is een dun bevolkt gebied en heeft uw stem heel hard nodig om een krachtig NEEEE te 
laten horen tegen het plan van IJssellandschap en de politiek. 
De actiegroep Levend Hemeltje vraagt uw steun om dit te voorkomen.

Steun ons door NEEEE te mailen naar levendhemeltje@gmail.com
Of teken deze petitie met NEEEE.
U kon op ons rekenen met de spoorboog, kunnen wij nu op u rekenen?

Actiegroep Levend Hemeltje

Geef onze ziel rust, en laat de natuur leven!

Voor informatie:   http://natuurbegraafplaats-waaromniet.nl/     >  locaties  >  landgoed ‘t Hemeltje


