Janskerkhof te Mijdrecht
Kerkstraat 9 - 11
3641 EM Mijdrecht
Betreft: Ommuring Janskerkhof / bebouwing gedeelte kerkplein.

Mijdrecht, januari 2019

Geachte mevrouw/mijnheer,
Langs deze weg willen wij u berichten dat een gedeelte van het kerkplein, tegenover de ingang van het
Janskerkhof, bebouwd gaat worden. De werkzaamheden hebben ook consequenties voor de begraafplaats,
zowel tijdelijk als permanent.
Op dit moment (dec. 2018) zijn alle contracten voor de bebouwing getekend en is de aannemer begonnen
met de nieuwbouw en verdere renovatie van het Winkelcentrum “de Lindeboom”. Er is een periode van
bouwactiviteiten van start gegaan die, zoals de planning er nu uit ziet, rondom oktober 2019 afgerond
zullen zijn. De bouwactiviteiten omvatten de volgende punten: bebouwing op een gedeelte van het
Kerkplein, een doorsteek voor fietsers en voetgangers van het Kerkplein naar het parkeerterrein op het
Haitsmaplein, een uitbreiding van het Kerkplein richting de Helmstraat, een geheel nieuwe inrichting van
het Kerkplein waarbij er geen parkeerplaats meer zal zijn voor auto’s behoudens rouw- en trouw diensten.
Onderdeel van de herinrichting is eveneens een nieuwe ommuring van de begraafplaats incl. een nieuw
toegangshek.
De bebouwing op een gedeelte van het Kerkplein is reeds gestart. Vervolgens zal het “FDC gebouw” aan de
zuidzijde van de begraafplaats definitief worden gesloopt evenals de “Bonimuur” die grenst aan de
westzijde van de begraafplaats. Hier zal dan een tijdelijke afscherming komen. Medio juni 2019 zal gestart
worden met de opbouw van een nieuwe muur rondom de begraafplaats. Op dit moment is het nog niet
duidelijk of ook het laatste deel, vanaf het huidige FDC gebouw tot aan de Ringvaart, eveneens zal worden
vernieuwd.
Alle bouwactiviteiten hebben tot doel om zowel de Janskerk als het Janskerkhof meer te integreren in het
gehele dorpsgebeuren. Hoge bebouwing rondom de begraafplaats hoort daar niet bij.
Het zal u duidelijk zijn dat zoveel bouwactiviteiten rondom de Janskerk en de begraafplaats aan niemand
ongemerkt voorbij zal gaan. Er zal sprake zijn van enige overlast, echter zowel Hoorne B.V. (eigenaar van de
Lindeboom), de Boni (uitbreiding op Kerkplein) en de Burgerlijke Gemeente, hebben toegezegd er alles aan
te zullen doen om overlast ten tijde van kerkdiensten, trouw- en rouwdiensten en begrafenissen tot een
minimum te beperken. Daarover heeft het College van Kerkrentmeesters (beheer van het Janskerkhof)
duidelijke afspraken gemaakt.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben of u bent benieuwd naar hoe e.e.a. er uit
gaat zien, dan kunt u contact opnemen met E. de Ruiter via erik.de.ruiter@ziggo.nl.
We zijn er van overtuigd dat het uiteindelijke resultaat van de bouwactiviteiten een prachtige uitstraling zal
opleveren binnen het centrum van Mijdrecht.

Met vriendelijke groet,

Beheerder namens Het College van Kerkrentmeesters,
E. de Ruiter

