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>
>
>
> Geachte
> leden van de Raad,
>
>
>
> Onlangs
> heb ik mij met onderstaand project gemeld bij uw College.
> Heden kreeg ik een bericht van afwijzing. Hierop heb ik gereageerd als
> volgt:
> Geachte,
> Dank
> voor uw reactie. Ik wil, gezien de verdrietige materie van mijn
> initiatief, het voltallige College en de Raad aanspreken op haar
> maatschappelijke verantwoordelijkheid. De crematie kan ook
> plaatsvinden in uw gemeente. Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken
> mijn aanvraag ter beoordeling voor te leggen aan het College en de
> Raad.
> Met
> vriendelijke groet,
> mr.drs.
> RJEJ van der Beek
>
> Ik
> schrijf u leden van de gemeenteraad aan omdat het project Een waardig
> afscheid van abortuskinderen. Een waardig afscheid voor
> abortuskinderen deel uitmaakt van een activiteit die plaatsvindt in uw
> gemeente en (daarbij) het welzijn van ieder persoon raakt.
> Ik
> verzoek u daarom vriendelijk deze droevige aangelegenheid aan de orde
> te brengen teneinde een subsidie voor dit project te verkrijgen.
>
> Met
> vriendelijke groet,
> mr.drs.
> RJEJ van der Beek
>
>
> Hide original message
>

>
>
>
>
>
> College
> van Burgemeester en Wethouders
>
>
>
> Geacht College,
>
>
>
> Ik vraag uw welwillende
> aandacht voor het project "Een waardig afscheid van abortuskinderen.
> Een waardig afscheid voor abortuskinderen" in bijlage.
>
> Middels dit schrijven
> verzoek ik u om subsidie voor dit initiatief.
>
>
> Hoogachtend,
>
> mr.drs.RJEJ van der Beek
>
>
>
> Widooiestraat 2
> 6215 KC
> MAASTRICHT
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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1 – ONDERWERP SUBSIDIEAANVRAAG

Subsidieaanvraag

Project: Een waardig afscheid van abortuskinderen. Een waardig afscheid voor abortuskinderen

Datum van verzending

15 juni 2017

Datum van ontvangst
Zaaknummer
Behandelaar
Afdeling

cluster subsidies
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2 – INLEIDING

Jaarlijks worden in Nederland meer dan 30.800 abortussen gepleegd (cijfers Inspectie Gezondheidszorg). In Nederland
mogen 17 abortusklinieken (*) en 99 ziekenhuizen zwangerschapsonderbrekingen uitvoeren. Zij hebben hiervoor een
vergunning van het Ministerie van VWS.
Het merendeel van de stoffelijke overschotten van geaborteerde kinderen wordt als afval verwerkt en uitgedrukt in X
hoeveelheid energie. Deze energie wordt vervolgens omgezet in electriciteit waarmee bijvoorbeeld een tandenborstel kan
worden opgeladen. Een harde werkelijkheid dat een menselijk overschot afval is en de verbranding hiervan een bron van
energie oplevert. Bij bekendheid zou dit zeker een golf van publieke verontwaardiging oproepen. Vanuit human oogpunt
moeten we in dit onderwerp de hoogste normen en waarden betrachten.

Ik wil onze geaborteerde kinderen in uw gemeente minstens een crematie geven zodat er op een eerbiedwaardige wijze
afscheid kan worden genomen.

Ik verzoek u om subsidie voor dit project

(*) locatie Maastricht, Leiden, Houten, Eindhoven, Almere, Enschede, Arnhem, Zwolle, Heemstede, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Goes,
Groningen
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3 - PROJECTPLAN

Een medewerker van het crematorium Walpot zal geaborteerde kinderen van de abortusklinieken en ziekenhuizen naar
Eijsden overbrengen. Ze zullen worden bewaard in een wit kistje in een koelcel. De crematie vindt plaats op een speciaal
ontworpen invoerschaal waardoor de as niet vermengd kan worden met eventuele restanten van as welke tussen gebakken
stenen kunnen achterblijven. Er worden gemiddeld 8 geaborteerde kinderen per keer gecremeerd. Het verstrooien van de as
geschiedt op het kinderstrooiveld. Er zal op de begraafplaats in iedere gemeente een monument ter nagedachtenis voor
geaborteerde kinderen worden geplaatst.

Sedert 2003 werkt de directie van het crematorium Walpot samen met medewerkers van het UMUC+ afdeling prenatale
diagnostiek om foetussen op deze waardige wijze te cremeren.
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4 – BEGROTING

Jaarlijks worden in Nederland meer dan 30.800 abortussen gepleegd. Dit zijn 80 abortussen per gemeente. Bij een crematie
van 8 foetussen per keer zijn dit 10 crematies. De kosten per crematie zijn begroot op € 550 inclusief 0 % btw. Het monument
kost € 2500.
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5 – GEVRAAGDE SUBSIDIE

a - Jaarlijkse subsidie

Crematiekosten

€ 5500

b – Eenmalige subsidie

Monument

€ 2500
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6 - ONDERTEKENING

Aanvrager subsidie

mr.drs. RJEJ van der Beek

Adres

Widooiestraat 2, 6215 KC MAASTRICHT

Datum

15 juni 2017

Handtekening

t
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