Kiest partij voor U !
Schriftelijke vragen ex art. 42 Reglement van orde voor de gemeenteraad
Leidschendam-Voorburg 2002.
Aan:
De Voorzitter van de Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg.
Onderwerp:
Onderhoud graf letterkundige, schrijver en dichter Aart van der Leeuw (1876-1931).
De fractie Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg heeft kennisgenomen van een artikel in het
Wijkblad Oud Voorburg (nummer 2) van juni 2011: “Aart van der Leeuw en Voorburg”.
Naar aanleiding hiervan heeft de fractie nadere informaties ingewonnen.
Hieruit is gebleken dat op de Algemene Begraafplaats aan de Parkweg in Voorburg, onder
plaatnummer 1615, nummer 6, klasse 1, afdeling 1, het graf is van de nationaal bekende staande
letterkundige, schrijver en dichter Aart van der Leeuw (1876-1931).
De fractie heeft moeten vaststellen, dat het graf momenteel in een deplorabele staat van
onderhoud verkeert, een nationaal bekend staande Nederlander onwaardig.
De fractie is van mening dat het afkeurenswaardig is, dat de nagedachtenis van deze voormalige
inwoner van Voorburg, op deze wijze blijft voortbestaan.
Destijds vond het bestuur van de toenmalige gemeente Voorburg het toch van belang, dat in de
gemeente een kade t.w. de Aart van der Leeuwkade, naar deze dichter-schrijver werd vernoemd.
Naar aanleiding van het vorenstaande heeft de fractie de navolgende vragen:
1. Is het College bekend met het hier genoemde artikel in de wijkblad “Oud Voorburg”.
2. Zo ja: is het College het met de fractie eens dat, nu de Algemene Begraafplaats aan de
Parkweg als gemeentelijk monument een grondige restauratie heeft ondergaan, aan de
hier voren omschreven toestand van de laatste rustplaats van deze bekende schrijverdichter, zo spoedig als mogelijk een einde dient te komen?
3. Is het College bereid, gezien het feit dat er kennelijk geen nabestaanden meer zijn, de zorg
en onderhoud van dit graf over te nemen?
4. Zo ja: het graf te restaureren en in een in een staat van onderhoud te brengen ter
nagedachtenis en waardig aan deze bekende Voorburger.
De fractie stelt schriftelijke beantwoording op prijs.
Namens de fractie,
N.J.F. Hooijmans (Raadslid).

