
   

                                            

Rieter: Rouwcentrum midden in je wijk? 

 

Een rouwcentrum midden in het centrum van Mierlo-Hout. Moet je dat wel willen? Dit was een van 

de vragen die deze week op tafel lag bij het Buurtcafé Helder Helmond. Ons online evenement 

waarin we het lokale, politieke nieuws met onze inwoners bespreken. Hellemonders krijgen daar ook 

de gelegenheid om vragen te stellen, die we dan vervolgens gaan behandelen. Zo kwam er dus ook 

de vraag van een ongeruste mevrouw uit Mierlo-Hout. Waar een rouwcentrum nog geen twintig 

meter van haar woning wordt gevestigd. 

 

Ons Helder Helmond burgerlid René van de Westerlo trapte af: ‘’Het is wettelijk toegestaan om een 

rouwcentrum midden in een woonwijk te vestigen. Zo zijn er meerdere voorbeelden in Helmond te 

noemen, zoals de Annawijk. Daar is een aantal jaren geleden ook een rouwcentrum gevestigd. In het 

begin was daar ook onrust in de wijk, maar uiteindelijk is dat allemaal meegevallen. We hebben er 

weinig last van gehad’’ zo drukte hij de ongeruste inwoner op het hart. Alexandra Koolen vervolgde: 

‘’Maar moet je dat wel willen en hoe communiceer je dat naar omwonenden?’’ 

 

Later bleek dat deze mevrouw niet de enige was die ongerust is. De gemeenteraad heeft namelijk 

een bezwaarschrift ontvangen van een groep inwoners die toevalligerwijs achter deze 

ontwikkelingen is gekomen. Ze zijn bezorgd. Niet alleen door het uitzicht, dat zij gaan krijgen bij het 

toekomstig transport ervan, maar ook vanwege de mogelijke overlast, dat dit in de de toekomst met 

zich mee zal brengen. Zo wordt onder andere de parkeerdruk genoemd. Helder Helmond begrijpt de 

zorgen en ging op onderzoek uit. 

 

Schijnbaar is in overleg met de gemeente het Rabopand als nieuw onderkomen gekozen. Of het nu 

wettelijk mogelijk is of niet, of het overlast gaat geven of niet. Wat buiten kijf staat is dat hier beter 

gecommuniceerd had kunnen worden met de omwonenden. Volgens de uitvaartondernemer 

worden de omwonenden bij de opening geinformeerd. Dat had in onze optiek wel eerder gemoeten. 

Ook al is er geen informatieplicht, dat doe je uit fatsoen. Natuurlijk kunnen we ondernemers niet 

verplichten om dit te doen. Daarom lijkt het Helder Helmond verstandig om als gemeente deze rol op 

te pakken. 

 

Mede daarom heeft Helder Helmond bij de laatste gemeenteraadsvergadering een motie ingediend 

die het college oproept om inwoners beter bij onze besluitvorming te betrekken. Onderdeel daarvan 

is het vooraf pro-actief informeren van omwonenden bij omgevingsvergunningen. Blijft de vraag: Een 

rouwcentrum midden in het centrum van je wijk, moet je dat wel willen? Wij denken van niet.  
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