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Onderwerp: pro-forma bezwaarschrift 
 
Gemeente Westland 
College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 150 
2670 AD  NAALDWIJK 
 
Geachte dame en heren, 
 
Bij deze tekent Natuurlijk Delfland (in samenwerking met andere lokale natuurorganisaties en 
Platform Natuur-Westland) op nader aan te voeren gronden bezwaar aan tegen de 
omgevingsvergunning voor het herinrichten, lees; ruimen van de RK begraafplaats aan de 
Dijkweg nabij nr. 2 te Naaldwijk. Uw besluit aanvraag omgevingsvergunning herinrichten 
begraafplaats Dijkweg nabij nr. 2 te Naaldwijk dd 32-06-2020 Documentnummer 20-
0185420. 
 
Wij maken ons zorgen over alweer verdwijnen van een stukje groen binnen de dorpskern 
Naaldwijk.  
 
De vereniging heeft als doel: 
1.  het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van 

deze kennis; 
2. het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats 

onder haar leden doch ook buiten de vereniging; 
3. het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin. 
 
Zie voor de volledige statuten 
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/05a%20Statuten%20Natuurlijk%20Delfland%202
019.pdf 
en een wijziging van onze statuten 
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/05b%20Afschrift%20akte%20van%20statutenwijz
iging%20Natuurlijk%20Delfland.pdf 
 
Wij verzoeken u ons alle voor dat kerkhof gedane natuuronderzoeken, onderzoek naar 
ecologische en natuurwaarden, aanwezigheid van al dan niet beschermde dieren, insecten 
en vogels, toe te zenden. 
Eveneens verzoeken wij u ons uw onderzoeken voor het belang van de waarden van dit 
kerkhof betreffende de klimaatdoelen, waterproblematiek, verstening van de kern Naaldwijk 
en het belang van een natuurlijke buffer tussen de versteende omgeving, toe te zenden. 
Tevens verzoeken wij een extra termijn om onze bezwaren aan u toe te zenden en lopende 
bezwaarschriften geen sloop van het kerkhof toe te staan. 
 
Vriendelijke groeten, 
Geert van Poelgeest     Huub van ‘t Hart 
voorzitter      secretaris Natuurbescherming 
 
 

https://www.knnv.nl/afdelingDelfland
http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/Vereniging
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/05a%20Statuten%20Natuurlijk%20Delfland%202019.pdf
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/05a%20Statuten%20Natuurlijk%20Delfland%202019.pdf
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/05b%20Afschrift%20akte%20van%20statutenwijziging%20Natuurlijk%20Delfland.pdf
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/05b%20Afschrift%20akte%20van%20statutenwijziging%20Natuurlijk%20Delfland.pdf


Pro-forma bezwaarschrift, Natuurlijk Delfland, 31 juli 2020  2 

Samenwerkingsverband Platform Natuur-Westland 
Natuur-Westland zet zich in voor een natuurlijke gezonde leefomgeving met balans tussen 
economie en natuur. Wij streven naar bescherming van flora en fauna, aandacht voor dieren 
en voorkomen van dierenleed. Ons doel is een leefbaar gezond Westland waarin mensen 
partner zijn van de natuur en op positieve wijze met haar samenleven. Voor uitvoering wordt 
nauw samengewerkt met Natuurlijk Delfland. 
 
Partners van Natuur-Westland zijn: 
• Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Ons doel is samenleven met 

de natuur. https://www.knnv.nl/afdelingDelfland 
• Stichting Duinbehoud 
• Groei&Bloei Westland 
• AVN; Algemene vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage e.o. 
• Werkgroep Leefbos Westland 
• Werkgroep bescherm de Westlandse kust 
• De stichting Vogels in het Westland 
• Verder is er samenwerking met: Heleen Verduijn (natuurkenner), Natuur- en 

Milieufederatie ZH; Lobbygroep Kust ZH en Natuurmonumenten 
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