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1

ACHTERGROND EN ONDERWERPEN ONDERZOEK

DUO Market Research heeft in opdracht van de gemeente Zuidplas een Inwonerspanel opgezet. Deze
rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat in oktober 2020 is uitgevoerd onder de leden van
het Inwonerspanel.
Gemeente Zuidplas heeft zeven gemeentelijke begraafplaatsen. De gemeente wil alle begraafplaatsen
toekomstbestendig maken. Dat houdt in dat Zuidplas mee wil gaan met de landelijke trends en
ontwikkelingen, zodat inwoners in de toekomst kiezen voor een begraving naar keuze op één van de
begraafplaatsen in de gemeente. Daarom is de gemeente op zoek naar de wensen en behoeften van
inwoners.
Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek.
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2

ONDERZOEKSOPZET

Onderzoeksgroep, onderzoeksmethode en respons
Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête onder de leden van het Inwonerspanel. De leden zijn
per e-mail benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. In de e-mail is benadrukt dat
de deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig en anoniem is. Aanvullend is er een algemene link door
de gemeente verspreid. Hierdoor hebben alle inwoners de mogelijkheid gekregen de vragenlijst in te
vullen.
De technische realisatie van het online veldwerk voor het onderzoek is door DUO Market Research in eigen
beheer uitgevoerd en gemanaged. Van 1 tot en met 13 oktober hebben de inwoners de mogelijkheid
gekregen de vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 383 inwoners de vragenlijst ingevuld, hetgeen
neerkomt op een respons van 51%.
We hebben geanalyseerd of de gerealiseerde netto-respons een afspiegeling van de gemeente Zuidplas
vormt (voor de kenmerken: leeftijd, geslacht en plaats). Na deze analyse heeft een herweging
plaatsgevonden. Dit houdt in dat de antwoorden van de ondervertegenwoordigde groepen “zwaarder”
meetellen. De resultaten van het onderzoek zijn op deze manier representatief voor de gemeente Zuidplas
als geheel. Voor een verantwoording van de respons en de herweging wordt verwezen naar paragraaf 4.1.

Vragenlijst
De vragenlijst is in nauw overleg met de gemeente door DUO Market Research opgesteld.

Opzet rapportage
Conform de reglementen en gedragscodes van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn alle antwoorden van
de respondenten anoniem verwerkt.
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in grafieken (zie hoofdstuk 3). In de grafieken zijn de
resultaten van de gemeente Zuidplas als geheel weergegeven. Het betreft de gewogen percentages (zie
ook bijlage 4.1 over de weging van de resultaten). De letterlijke antwoorden op open vragen (inclusief de
antwoorden bij de optie “anders”) zijn ook opgenomen in de bijlage (zie paragraaf 4.2).
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3
3.1

RESULTATEN
Bezoek begraafplaatsen en waardering

Bijna twee derde bezoekt geen begraafplaatsen in de gemeente. De begraafplaats die het meeste wordt
bezocht, is de algemene begraafplaats Essenhof in Nieuwerkerk aan den IJssel (16%).

Welke van de begraafplaatsen in de gemeente Zuidplas bezoekt u het
meeste?
Algemene begraafplaats Essenhof,
Nieuwerkerk aan den IJssel

16%

Algemene begraafplaats Middelweg,
Moordrecht

8%

Algemene begraafplaats Zevenhuizen,
Zuidplasweg

5%

Algemene begraafplaats Westhage,
Moerkapelle

5%

Algemene begraafplaats Koningin Julianastraat,
Moordrecht

3%

Algemene begraafplaats Moerhage,
Moerkapelle

0%

Oude algemene begraafplaats Kerklaan,
Nieuwerkerk aan den IJssel

0%

Ik bezoek geen begraafplaatsen in de
gemeente Zuidplas

63%

We hebben inwoners gevraagd voor de meest bezochte begraafplaats een waardering te geven voor het
onderhoud. Een ruime meerderheid geeft hiervoor minimaal een voldoende.

Wat vindt u (in het algemeen) van het onderhoud van de begraafplaats?
Koningin Julianastraat, Moordrecht (n=10)

Essenhof, Nieuwerkerk aan den IJssel (n=59)

13%

64%

10%

64%

Westhage, Moerkapelle (n=19)

Middelweg, Moordrecht (n=29)

22%

16%

70%

8%

Zevenhuizen, Zuidplasweg (n=20)

15%

53%

55%

22%

18%

5%

2%
6%
1%
15%

4% 13%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Zeer goed

Goed

Voldoende
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Ook hebben bezoekers gevraagd of ze nog bepaalde voorzieningen missen. Bezoekers missen maar in
beperkte mate bepaalde voorzieningen op de door hen bezochte begraafplaats (zie de bijlage voor de
gegeven toelichtingen).

Mist u voorzieningen op de begraafplaats ...?

Westhage, Moerkapelle (n=19)

Koningin Julianastraat, Moordrecht (n=10)

Zevenhuizen, Zuidplasweg (n=20)

Essenhof, Nieuwerkerk aan den IJssel (n=59)

85%

13%

15%

73%

10%

54%

9%

52%

Middelweg, Moordrecht (n=29) 4%

52%

13%

36%

39%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ja
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3.2

Bezoek aula’s en waardering

Iets meer dan de helft van de inwoners bezoekt weleens een van de aula’s van de begraafplaatsen.

Bent u weleens in één van de aula’s van de begraafplaatsen geweest? Zo
ja, welke bezoekt u het meeste?
Aula algemene begraafplaats Essenhof,
Nieuwerkerk aan den IJssel

25%

Aula algemene begraafplaats Middelweg,
Moordrecht

11%

Aula algemene begraafplaats Zevenhuizen,
Zuidplasweg

10%

Aula algemene begraafplaats Westhage,
Moerkapelle

5%

Ik bezoek nooit een aula van een
begraafplaats in Zuidplas

49%

We hebben de bezoekers gevraagd wat ze van de door hen bezochte aula vinden. Met uitzondering van de
aula van Westhage worden de aula’s over het algemeen voldoende of beter gewaardeerd.

Wat vindt u (in het algemeen) van de inrichting, de sfeer en de voorzieningen in
de aula van de algemene begraafplaats ...?
Essenhof, Nieuwerkerk aan den IJssel
(n=94)

3%

46%

Westhage, Moerkapelle (n=21)

38%

Zevenhuizen, Zuidplasweg (n=37) 2%

Middelweg, Moordrecht (n=43)

Goed

27%

32%

Voldoende
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We hebben alle inwoners de volgende vraag voorgelegd: Als er in één van de aula’s een

opbaarmogelijkheid zou zijn, waar u 24 uur per dag een overledene zou kunnen bezoeken, zou u daar dan
gebruik van maken?
De resultaten laten een enigszins verdeeld beeld zien. Ruim een derde zou er gebruik van maken. Een
kwart zou dat niet doen. De rest (41%) heeft hierover geen mening.

Als er in één van de aula’s een opbaarmogelijkheid zou zijn, waar u 24 uur per dag een
overledene zou kunnen bezoeken, zou u daar dan gebruik van maken?

34%

0%

10%

20%

25%

30%

40%
Ja

Nee
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3.3

Voorkeur begraafplaatsen

We hebben alle inwoners drie vragen voorgelegd over specifieke begraafplaatsen.
De eerste vraag gaat over Moerhage: In Moerkapelle zijn twee begraafplaatsen op korte afstand van

elkaar, Moerhage en Westhage. Begraafplaats Moerhage is ouder en er wordt minder vaak begraven dan
op Westhage. Vindt u dat deze begraafplaats open moet blijven voor begravingen of denkt u dat een
andere bestemming (herdenkpark) ook tot de mogelijkheden zou behoren?
Een ruime meerderheid heeft hierover geen mening. De inwoners die wel een mening hebben, zijn
verdeeld.

Vindt u dat deze begraafplaats open moet blijven voor begravingen of
denkt u dat een andere bestemming (herdenkpark) ook tot de
mogelijkheden zou behoren?
Begraafplaats Moerhage moet
openblijven voor begravingen

15%

Begraafplaats Moerhage zou
alleen een herdenkpark moeten
worden

13%

Weet niet/geen mening

73%

Ook de resultaten op de tweede vraag laten geen eenduidig beeld zien. De meerderheid van de inwoners
heeft geen mening over de vraag of de begraafplaats in de Koningin Julianastraat meer begravingen zou
krijgen als deze een exclusiever uiterlijk krijgt.

De begraafplaats in de Koningin Julianastraat in Moordrecht is een karakteristieke
begraafplaats. Denkt u dat er meer begravingen komen als deze begraafplaats een
exclusiever uiterlijk zou krijgen?

13%

0%

10%

13%

20%

74%

30%

40%

Ja

Nee
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Bij de laatste vraag hebben inwoners een iets meer uitgesproken mening. Een derde verwacht dat als er
mogelijkheden voor de plaatsing van urnen op de begraafplaats in de Koningin Julianastraat komen, dat er
ook gebruik van wordt gemaakt.

Er staat een prachtig gebouw op de begraafplaats in de Koningin Julianastraat in
Moordrecht. Denkt u, dat als hier mogelijkheden worden gemaakt om urnen binnen
te plaatsen, dat er gebruik van wordt gemaakt?

33%

0%

10%

20%

7%

30%

60%

40%
Ja

50%
Nee
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3.4

Trends en ontwikkelingen

Inwoners denken dat de voorkeur voor crematies de belangrijkste reden is waarom het aantal
begrafenissen landelijk en in Zuidplas afnemen.

Het aantal begrafenissen neemt landelijk en in Zuidplas af. Waarom zou
dat zijn denkt u?
Meerdere antwoorden mogelijk
Voorkeur voor cremeren

73%

Tarief/kosten

48%

Geen zorg willen hebben voor
een graf
Onderhoudsniveau van de
begraafplaatsen niet goed
genoeg
Anders

Weet niet/geen mening

35%

4%

5%

8%

De belangrijkste reden om voor crematie te kiezen zijn het ontbreken van onderhoud en de lagere kosten.

Het blijkt dat het merendeel van de inwoners van Zuidplas kiest voor
crematie. Waarom zou dat zijn?
Meerdere antwoorden mogelijk
Geen onderhoud van een graf

52%

Geen kosten op lange termijn
(grafrechten)

51%

Lagere kosten dan begrafenis

47%

Urn kan overal worden bewaard

Anders

Weet niet/geen mening

39%

18%

12%
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Van de voorgelegde trends en ontwikkelingen spreken natuurbegraven (39%) en een urnentuin (25%) het
meeste aan. Bijna een vijfde vindt geen van de voorgelegde trends en ontwikkelingen aansprekend.

Er zijn diverse trends en ontwikkelingen gaande. Welke spreken u aan?
Meerdere antwoorden mogelijk
Natuurbegraven

39%

Urnentuin

25%

Traditioneel zandgraf

13%

Mogelijkheid om urnen binnen te
zetten

12%

Begraven volgens
geloofsovertuiging

10%

Drijvende urnen

4%

Exclusieve grafkelders met groot
monument

3%

Bovengronds begraven

3%

Anders

7%

Geen van de bovenstaande
Weet niet/geen mening
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3.5

Voorkeur inwoners

Iets meer dan een kwart (28%) van de inwoners denkt dat er een behoefte bestaat aan aparte velden
voor personen met bijvoorbeeld een Arabische, Surinaamse, Antilliaanse of Molukse achtergrond.

De gemeente biedt particuliere en algemene graven aan. Deze graven zijn voor
iedereen. Denkt u dat er behoefte bestaat aan aparte velden voor personen met
bijvoorbeeld een Arabische, Surinaamse, Antilliaanse of Molukse achtergrond?

28%

0%

10%

24%

20%

30%

49%

40%

Ja

50%

Nee

60%

70%

80%

90%

100%

Weet niet/kan geen inschatting

Inwoners zijn verdeeld over de vraag of meer mensen voor begraven zouden kiezen als de termijn voor
begraven langer wordt gemaakt: 30% denkt van wel en 32% denkt van niet.

Een graf wordt uitgegeven voor 20 jaar en kan daarna verlengd worden. Denkt u dat
er meer mensen zouden kiezen voor begraven als de termijn langer wordt gemaakt?

30%

0%

10%

32%

20%

30%

40%
Ja

Nee

38%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Weet niet/kan geen inschatting

De volgende prijsstelling is voorgelegd: Het tarief voor een begrafenis van een volwassene in Zuidplas is

ongeveer € 6.200,-. U krijgt hiervoor 20 jaar een graf inclusief het onderhoud. Wat vindt u van deze
prijsstelling? Een kwart vindt dit een (zeer) redelijke prijsstelling. Aan de andere kant vindt 57% dit duur.
Het tarief voor een begrafenis van een volwassene in Zuidplas is ongeveer € 6.200,-.
U krijgt hiervoor 20 jaar een graf inclusief het onderhoud. Wat vindt u van deze
prijsstelling?

4%

0%

21%

10%

33%

20%

Een zeer redelijke prijsstelling

30%

40%

24%

50%

Een redelijke prijsstelling
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Van de inwoners hecht 44% waarde aan een voorloper bij een rouwstoet; 38% hecht er geen waarde
aan. Bijna een vijfde heeft hierover geen mening.

Een voorloper is een persoon die de rouwstoet begeleidt naar het graf. Hecht u
waarde aan een voorloper?

44%

0%

10%

20%

38%

30%

40%

Ja

Nee

50%

60%

18%

70%

80%

90%

100%

Weet niet/kan geen inschatting maken

Vier op de tien inwoners zou kiezen voor een begraving of een urnplaatsing op één van de
begraafplaatsen in Zuidplas (zie de bijlage voor de gegeven toelichtingen).

Zou u kiezen voor een begraving of een urnplaatsing op één van de begraafplaatsen
in Zuidplas?

40%

0%

10%

20%

30%

30%

40%
Ja

50%
Nee

30%

60%

70%

80%

90%

100%

Weet niet/geen mening

Ruim een derde (35%) denkt dat er in Zuidplas behoefte is aan een eigen crematorium. Ruim een kwart
(27%) denkt dat die behoefte er niet is (zie de bijlage voor de gegeven toelichtingen).

Denkt u dat er in Zuidplas behoefte is aan een eigen crematorium?

35%

0%

10%

20%

27%

30%
Ja

40%
Nee

50%

39%

60%

70%

80%

90%

100%

Weet niet/kan geen inschatting maken
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Als het gaat om crematie dan gaat de voorkeur uit naar een crematie in Capelle aan den IJssel (35%) of
Gouda (22%). Voor 29% is crematie geen optie.

Als er een overlijden in uw omgeving is en deze persoon wordt gecremeerd, in
welk crematorium zou dit dan zijn?
Capelle aan den IJssel

35%

Gouda

22%

Rotterdam, Hofwijk

6%

Zoetermeer

4%

Delft

1%

Anders

3%

Cremeren is geen optie

29%

De volgende vraag is voorgelegd: Het is mogelijk om na een crematie de as van een overledene op één

van de begraafplaatsen te plaatsen in een urnennis, een urnengraf of urnentuin. Ook is het mogelijk as te
verstrooien op de begraafplaatsen. Zou u voor een van deze opties kiezen?
Vier op de tien zou voor een van de opties kiezen. Ruim een derde (35%) niet (zie de grafiek op de
volgende pagina voor de redenen hiervoor).

Het is mogelijk om na een crematie de as van een overledene op één van de
begraafplaatsen te plaatsen in een urnennis, een urnengraf of urnentuin. Ook is het
mogelijk as te verstrooien op de begraafplaatsen. Zou u voor een van deze opties
kiezen?
40%

0%

10%

20%

35%

30%
Ja

40%
Nee

50%

60%

25%

70%

80%

90%

100%

Weet niet/kan geen inschatting maken
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Waarom zou u niet daarvoor kiezen?
Meerdere antwoorden mogelijk
Ik sta negatief tegenover cremeren

38%

Huidige kwaliteit van asbestemming
(urnennis, urnengraf, urnentuin of
uitstrooiveld) is niet goed genoeg

10%

In verband met de te hoge
gemeentelijke tarieven hiervan

8%

Anders

47%

Er bestaan allerlei nevenbestemmingen voor een begraafplaats, zoals een lichtjesavond waarin
overledenen worden herdacht. Bijna een kwart heeft behoefte aan nevenbestemmingen voor een
begraafplaats. Zes op de tien inwoners heeft hier geen behoefte aan.

Heeft u behoefte aan nevenbestemmingen voor een begraafplaats?

24%

0%

10%

60%

20%

30%

40%

50%

16%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja, dat lijkt me een nuttige aanvulling
Nee, van mij hoeven begraafplaatsen geen nevenbestemmingen te hebben
Weet niet/kan geen inschatting maken
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3.6

Recente ervaringen inwoners

Tot slot hebben we de volgende vragen voorgelegd: Heeft u een recente ervaring met het regelen van een

begrafenis in Zuidplas? Zou u kunnen aangeven wat goed ging en waar u tegenaan liep?
1. Het volgende ging goed (u mag meerdere aspecten noemen)
2. Het volgende ging er minder goed (u mag meerdere aspecten noemen)
Op de eerste vraag hebben 17 inwoners antwoord gegeven. Op de tweede vraag 12 inwoners. Voor de
gegeven antwoorden verwijzen we naar de bijlage.
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3.7

Uitvaartverzekering

Iets meer dan de helft van de inwoners heeft een uitvaartverzekering.

Heeft u een uitvaartverzekering?

51%

0%

10%

20%

44%

30%

40%
Ja

50%
Nee
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4

BIJLAGE

4.1

Verantwoording weging respons en betrouwbaarheidsmarges

Weging respons
De respons is geanalyseerd naar geslacht, leeftijd en plaats. Op basis van de werkelijke verdeling en de
verdeling in de respons heeft een herweging plaatsgevonden. Bij het wegen van resultaten wordt aan elke
persoon die mee heeft gedaan aan het onderzoek een gewicht toegekend. Personen in groepen die
ondervertegenwoordigd zijn in de respons, krijgen een gewicht groter dan 1. Personen in
oververtegenwoordigde groepen krijgen een gewicht kleiner dan 1. Personen waarvan geen
achtergrondkenmerken beschikbaar zijn, hebben de weging 1 gekregen (geen herweging).
De weging is voor drie kenmerken (geslacht, leeftijd en plaats) uitgevoerd, waardoor er per persoon een
‘overall’-wegingsfactor wordt gehanteerd.
Wegingsfactor

Werkelijke
verdeling

Verdeling
in onderzoek

(werkelijke
verdeling/verdeling
onderzoek)

16-25 jaar

14%

2%

7,16

26-44 jaar

31%

26%

1,20

45-64 jaar

37%

42%

0,89

65 jaar en ouder

17%

30%

0,57

Nieuwerkerk aan den IJssel

54%

57%

0,94

Moordrecht

20%

18%

1,12

Zevenhuizen

16%

17%

0,96

Moerkapelle

10%

8%

1,21

Man

50%

52%

0,96

Vrouw

50%

48%

1,04

Leeftijd

Plaats

Geslacht

Voor nadere uitleg over wegen van onderzoek verwijzen we naar de website van het CBS. U kunt daar
zoeken op de uitgave “Wegen als correctie voor non-respons – CBS”.
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Nauwkeurigheid van de resultaten
Als gevolg van non-respons heeft niet de gehele populatie (i.c. alle inwoners) aan het onderzoek
deelgenomen. Hierdoor moet er bij de interpretatie van de resultaten rekening worden gehouden met
nauwkeurigheidsmarges. De nauwkeurigheid van de resultaten wordt aangegeven met
nauwkeurigheidsmarges die worden bepaald door:
1.

Het aantal inwoners van de gemeente (circa 32.000 inwoners ouder dan 16 jaar).

2.

De netto-respons (383 inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld).

3.

Het gevonden percentage (de uitkomst).

4.

Het betrouwbaarheidsniveau (in dit geval wordt een betrouwbaarheidsniveau van 95% aangehouden,
wat inhoudt dat er een kans van 95% is dat de resultaten uit het onderzoek correct zijn).

In de onderstaande tabel is weergegeven met welke marges rond de uitkomsten/resultaten rekening
gehouden moet worden (uitgaande van de bovenstaande uitgangspunten en met de aanname dat de
netto-respons representatief is voor de gehele populatie).
Netto-respons

Uitkomst
50%-50%

Uitkomst
75%-25%

Uitkomst
90%-10%

300

5,6%

4,9%

3,4%

383
(de netto-respons van

5,0%

4,3%

3,0%

500

4,3%

3,8%

2,6%

600

4,0%

3,4%

2,4%

dit onderzoek)

Toelichting op de tabel

Bij een netto-respons van bijvoorbeeld ‘n = 383 inwoners’, dient bij een onderzoeksuitkomst van bijv. ‘75% noemt een
bepaald aspect’ rekening gehouden te worden met het feit dat het werkelijke percentage zal liggen tussen: 70,7%
(75% - 4,3%) en 79,3% (75% + 4,3%).
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4.2

Open antwoorden en toelichtingen

Vraag 4
Kunt u aangeven wat u mist?

Algemene begraafplaats Middelweg, Moordrecht
-

Groene afvalbakken aan het einde van de begraafplaats

Algemene begraafplaats Koningin Julianastraat, Moordrecht
-

Vroeger stond er o.m. Een bezem, daar veegde ik de boel nog wel eens mee aan, die is verdwenen
en wordt gemist

Algemene begraafplaats Essenhof, Nieuwerkerk aan den IJssel
-

Aan de linkerkant een overdekte ruimte met een stilte plek waar je even kan zitten ook als het regent.
(overkapping met bankjes)

-

Als de aula is gesloten is en geen sanitaire mogelijkheid als dat nodig mocht zijn

-

Ik mis een verzamelmonument.

-

Misschien een mogelijkheid voor een crematie

-

Rond de graven veel zand

-

Te klein gebouw voor evt. Samenkomst voor en na teraardebestelling

Algemene begraafplaats Zevenhuizen, Zuidplasweg
-

Bankjes

-

Bankjes en begroeiing en gras rond de graven

Vraag 11
Het aantal begrafenissen neemt landelijk en in Zuidplas af. Waarom zou dat zijn denkt u?
Anders, namelijk:
-

Begraafplaatsen elders zijn mooier. Bijv. Capelle

-

Crematies

-

Er is te weinig ruimte en te duur

-

Er wordt geen waarde gehecht aan een begraving tov cremeren. Cremeren is vervolgens goedkoper
en makkelijker.

-

Er wordt meer gekozen voor crematies

-

Geen idee! Minder overlijdens misschien?

-

Ik ken velen die een natuurbegrafenis willen

-

Ik vind essenhof geen fijne locatie

-

Ik vind het bijzonder onrespectvol dat je na zoveel jaar moet bijbetalen voor de verlenging van een
graf omdat het anders geruimd wordt. Wat is er gebeurd met de laatste rustplaats...

-

In n'kerk wil je toch jiet langs de spoorlijn worden begraven, op een ontzettend kale begraagplaats

-

Kiezen voor natuurbegraafplaats

-

Minder mensen zijn kerkelijk

-

Minder religieus

-

Na 20 jaar word je alweer opgegraven. Lijkt me niet gepast.

-

Natuur begraven

-

Nieuwerkerkse begraafplaats is clinisch sfeerloos
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-

Ook al wordt gesteld dat in Zuidplas begrafenissen afnemen mag daarop beslist van invloed zijn: dat
a) er men in Capelle ad Ijssel begraven wordt en b) elders begraven wordt. De stelling is onvoldoende
onderbouwd.

-

Permanent begraven niet mogelijk

-

Veel mensen bezoeken geen begraafplaatsen, zeker als er geen urnen geplaatst kunnen worden.
Begraafplaats moet wellicht meer de uitstraling krijgen van herdenkplaats

-

Wellicht familie in andere gemeente

Vraag 12
Het blijkt dat het merendeel van de inwoners van Zuidplas kiest voor crematie. Waarom zou dat zijn?
Anders, namelijk:
-

Angst voor de zichtbaarheid van de dood

-

As uitstrooien op geliefde plaats

-

Beer passend bij de moderne tijd

-

Begraven past in christelijke traditie. Deze traditie wordt minder breed gedeeld

-

Bewuste keuze van overledene

-

Cremeren is geen taboe meer

-

Cremeren is meer van deze tijd, meer mensen kiezen hiervoor mede vanwege afnemende
geloofsovertuiging

-

Cremeren is milieuvriendelijker

-

Cremeren is vaak nadrukkelijke wens van overledenen

-

Dan weet ik zeker dat ik dood ben.

-

De stelling is niet onderbouwd en wekt in de enquete een andere mening te geven

-

De voorkeur van de overledene tav crematie/begraven

-

Dit is volgens de wens van de overledene.

-

Duurzamer

-

Een fijner idee dan begraven worden

-

Efficiënt

-

Er zijn mensen die kiezen voor cremeren, omdat zij begraven eng vinden.

-

Geen behoefte

-

Geen behoefte aan grafbezoek

-

Geen beslag op ostbare grond

-

Geen goed gevoel bij begraven

-

Geen interesse

-

Geen last voor nabestaanden

-

Geen plek (meer) innemen op de wereldbol.

-

Geloofsovertuiging en persoonlijke voorkeur

-

Gevoelsmatig en overtuiging

-

Gevoelsmatig is cremeren beter na de dood

-

Gevoelsmatig, liever niet begraven worden.

-

Gewoon prettiger idee als onder de grond gaan

-

Het cremeren wordt ook vaak gedaan uit de overtuiging dat er geen leven na de dood is. Ofwel het is
een afwijzen en afkeer van de geloofsovertuigingen dat er begraven wordt tot de wederopstanding op
de laatste dag.

-

Het is andere insteek van begraven. Afgezien van de kosten

-

Het niet bezoeken van een begraafplaats
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-

Het uitstrooien geeft een eind aan het rouwen

-

Ik ken serieus mensen die bang zijn levend begraven te worden

-

In een graf moet je (grof gezegd) weg rotten en daar gaat tijd overheen, met cremeren hef je dat op.

-

Kleinere gezinnen, dus minder kinderen die graf willen onderhouden en financieren

-

Men wenst bv milieu te sparen?

-

Men wil niet in de grond gestopt worden. Men wil nabestaanden niet tot ‘last’ zijn en op kosten jagen.
Kortom keuze/wens van de overledene.

-

Mijn mening, begraven is ouderwets en neemt veel plaats in behalve voor molukkers, die doen veel
voor hun overledenen

-

Milieu overweging, ruimtebesparing

-

Minder gelovigen

-

Minder mensen zijn kerkelijk

-

Minder religieus

-

Minder ruimte, in een toch al zo volle omgeving.

-

Mogelijk een trend, kan weer omslaan

-

Niet blijvend aanwezig willen zijn

-

Niet opgegraven willen worden na een paar jaar

-

Overtuiging

-

Persoonlijke voorkeur overleden

-

Persoonlijke wens overledene

-

Persoonlijke wensen, gevoelsmatige argumenten

-

Prettiger idee

-

Principieel, geen schaarse grond bezet houden met een graf

-

Principieel: geen beslag willen leggen op ruimte d.m.v. Begraven

-

Ruimtebesparing

-

Schoner en milieu vriendelijker wij zijn een deel van de natuur

-

Steeds minder mensen bezoeken een begraafplaats dus begraven is voor nabestaanden ook minder
belangrijk

-

Thuis herinneringsplek inrichten

-

Uitstrooien op een plek die bij overledene geliefd was

-

Veranderende visie op begraven/cremeren. In zo'n overvol land lijkt cremeren ook passender. Je wilt
je kinderen ook niet opzadelen met jarenlange zorg voor een graf.

-

Verandering van denken

-

Verstrooing van de as is vaak een wens

-

Wegens minder geloofsovertuiging.

-

Wens

-

Zie voorgaand antwoord

Vraag 13
Er zijn diverse trends en ontwikkelingen gaande. Welke spreken u aan?
Anders, namelijk:
-

As in zee strooien

-

As uitstrooien

-

As uitstrooien

-

As verstrooien

-

As verstrooien door naasten
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-

Begraven worden in een zak waar een boom uit groeit

-

Bij elk graf een boom planten

-

Composteren

-

Cremeren

-

Cremeren en daarna zelf as ergens verstrooien

-

Cremeren en uitstrooien

-

Cremeren en verstrooien in de natuur

-

Cremeren en zelf uitstrooien

-

Familiegraven. Het zou mooi zijn als het mogelijk is en zoveel mogelijk gepromoot wordt dat een graf
geschud wordt en daarmee opnieuw gebruikt kan worden voor een volgend familielid/ generatie.

-

Gewoon ouderwets begraven, met of zonder steen

-

Het bijzetten in een familiegraf (in zuidplas of elders)

-

Lichaam aan de wetenschap geve

-

Lichaam aan wetenschap ter beschikking stellen

-

Met vlot in brand laten gaan

-

Nisgraf. In Spanje worden de doden niet in de grond begraven zoals in België en Nederland maar de
kist wordt in een nis geschoven in een muur op de plaatselijke begraafplaats. De nissen worden
meestal niet gekocht maar gehuurd van de gemeente waartoe de begraafplaats behoort.

-

Stilteplaats waar je kunt herdenken, parkje waar je ook kunt wandelen en herdenken

-

Ter bes hikking stellen aan de wetenschap

-

Uitstrooien

-

Urnengraf

-

Urnengrafje met kleine steen.

-

Verstooien in de natuur

-

Verstrooien as.

-

Viking graf

Vraag 18
Zou u kiezen voor een begraving of een urnplaatsing op één van de begraafplaatsen in Zuidplas?
Hieronder heeft de mogelijkheid uw antwoord toe te lichten

Ja
-

Al vind ik de locatie van de huidige begraafplaats naast het spoor niet sfeervol

-

Alleen wanneer de kosten dalen

-

Begrafenis

-

Begraven omdat de familie er ook ligt

-

Dit is de plek waar ik dan mijn hele leven heb gewoond. Ik zou het wel prettiger vinden als de
begraafplaats niet wordt geruimd maar wordt opgehoogd zodat er mensen bovenop kunnen worden
begraven ipv leegscheppen van graven.

-

Echtgenoot ligt er al begraven

-

Een urnenmuur zou een goede voorziening zijn, en daar mogen beste wat kosten aan kleven, maar
niet in de orde van grootte van 6200€, iet van 1500€ zou redelijk zijn.

-

Het ligt er maar net aan waar je altijd gewoond hebt en waar de nabestaanden leven

-

Het lijkt mij vrij logisch om begraven te worden in de gemeente waar iemand woont.

-

Ik ben bekend met de begraafplaats nieuwerkerk en deze is keurig onderhouden.

-

Ik ben voor begraven.

-

Ik ben voorstander om in mijn woonplaats begraven te worden.
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-

Ik wil bij mijn overleden vrouw worden begraven

-

Ik zal bij mijn man begraven worden en hecht daar veel waarde aan de vraag is of dat lukt binnen 20
jaar !

-

Ik zou graag begraven willen worden in zevenhuizen. Woon ik alweer 44 jaar en nog nooit ergens
anders gewoond. Dus bij overlijden wil ik ook zevenhuizen niet verlaten.

-

Ik zou het fijn vinden als mijn nabestaanden de mogelijkheid hebben om mijn graf te bezoeken. Het
is zeker in de eerste periode na een overlijden een rustige en vreedzame plek om de overledene te
bezoeken en te herdenken. Vooral het feit dat het een fysieke plaats is waar je heen kunt gaan vind ik
een fijn idee.

-

Ik zou voor begraven kiezen vanwege geloofsovertuiging

-

In eigen gemeente,waar je je hele leven gewoond hebt.

-

Maar als ik voorkeur voor een natuurbegraafplek heb, dan is dat helaas niet mogelijk in zuidplas.

-

Mijn gehele leven ben ik woonachtig in gemeente zuidplas. Een begraving of urnplaatsing in een
andere gemeente kan ik mij niet voorstellen

-

Plaats waar ik het langst gewoond heb/woon

-

Voorkeur voor begraven

-

Wel alleen in zevenhuizen

Nee
-

As niet op locatie maar in zee

-

Asverstrooiing is de meest duurzame oplossing. "Stof zijt gij, en tot stof zult ge wederkeren..." Wat
mij betreft: hoe sneller hoe beter!

-

Crematie gevolgd door asuitstrooiing elders

-

Cremeren + uitstrooien

-

Cremeren en uitstrooien

-

De as. Van de overleden wordt in een kunstwerk "gevangen" en thuis bewaard

-

Ik ben geboren op de zandgronden van Friesland en wil daar ook graag worden begraven.

-

Ik ga er van uit dat mijn nabestaanden geen waarde hechten aan bewaren van as

-

Ik ga liever voor herdenkingsplek thuis of natuur begraven

-

Ik heb een familiegraf elders

-

Ik heb een voorkeur voor cremeren en as verstrooien

-

Ik heb weinig binding met Zuidplas. Ook geen familieleden hier

-

Ik kom niet vaak op begraafplaatsen, ik ken alleen de begraafplaats Essehof. Het is al weer een tijdje
geleden maar ik vond alles erg stijf en traditioneel. Het spreekt me totaal niet aan om daar begraven
te worden. Terwijl dat wel mijn keuze zou zijn als ik zou overlijden. De begraafplaats in Capelle
Schollevaar heeft een aantal plekken wat prettig voelt.

-

Ik vind de locatie niet mooi, zou eerder voor schollevaar kiezen.

-

Ik voel helemaal niets bij de begraafplaatsen. Is wel heel moeilijk omdat ik hier al wel heel lang won.
Ik zit zoeken naar een mooie plek (natuur plek) wat ik kant mijn lief kan blijven

-

Ik wil begraven worden op Schollevaar bij echtgenote

-

Ik wil dat mijn as uitgestrooid wordt

-

Ik wil de as uit laten strooien

-

Ik wil een natuurbegrafenis op Hofwijk.

-

Ik wil gecremeerd worden en dan uitgestrooid worden.

-

Ik wil gecremeerd worden en mijn as over de rivier laten uitstrooien

-

Ik zou kiezen voor een crematorium

-

Ik zou kiezen voor Gouda
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-

Ik zou mijn as uit laten strooien

-

In Nieuwerkerk ligt begraafplaats langs spoor. Ga naar capelle

-

Laat me cremeren en verstrooien

-

Lat mijn lichaam na aan de wetenschap

-

Liever cremeren of natuurbegrafenis

-

Liever uitstrooien

-

Mijn as hoeft niet op een vaste plek te staan. Liever verstrooien op een eigen gekozen plek in de
natuur.

-

Mijn familie mag mijn as in mijn urn hebben als zij dat willen of uitstrooien.

-

Mijn nabestaanden mogen beslissen wat ze met de urn doen.

-

Mijn voorkeur gaat primair uit naar crematie, maar een natuurbegraving (waarbij het lichaam wordt
teruggeven aan de natuur) spreekt me ook wel aan.

-

Mis in de vragen de mogelijkheid tot verstrooien

-

Motieven: 1) Bereikbaarheid; vanuit Dorrestein is Schollevaar beter bereikbaar 2) Kosten

-

Omdat ik niet zou kiezen voor een crematie is deze vraag niet van toepassing.

-

Op dit moment denk ik te willen worden begraven in het familiegraf in mijn geboortestad. Maar dat
kan veranderen als één van mijn broers eerder overlijdt.

-

Uitstrooien

-

Uitstrooien heeft mijn voorkeur

-

Urn in mooie tuin bos zou wenselijker zijn

-

Urn neem je mee naar huis. Anders moet je nog iedere keer naar een begraafplaats

-

Voor de crematie van mijn vader zijn we uitgeweken naar Hofwijk Rotterdam. De urn staat in een
mooie urnenmuur. Ze hebben daar ook een mooie urnentuin. Nieuwerkerk en Zevenhuizen is op dat
gebied ver beneden niveau. Armoetroef zou mijn vader zeggen. Ik zelf ben erg voor een
natuurbegrafenis en dat kan in Hofwijk ook.

-

Vreselijke plek in n'kerk, de andere ken ik niet

-

Wij kiezen voor een natuurbegraafplaats elders. Altijd blijvend en als het vol is gaat het weer op in de
natuur.

-

Wil begraven worden in mijn geboortestad

-

Zuidplas is veel duurder dan bijv. Capelle of Kralingen, het staat niet in verhouding.

Weet niet/geen mening
-

Afhankelijk van waar ik dan gewoond heb. Geen specifieke binding met Zuidplas.

-

Als er een mogelijkheid is voor natuur begraven wel.

-

Als ik een urn zou willen op een begraafplaats zou dat in de Zuidplas zijn... Maar waarschijnlijk mogen
ze me uitstrooien

-

Anders moet men naar het bedoelde graf zoeken.

-

Ben hier nog niet mee bezig

-

Bij verhuizing blijft er dan iemand achter....

-

Daar gaat de levende iets mee doen

-

Dat ligt eraan welke leeftijd mijn kinderen zijn als ik kom te overlijden en of er behoefte is om naar
plekje te gaan. Met een goede urnenplek kan dit ook een goede plek zijn.

-

De vraag is onduidelijk: heb ik de keuze tussen hetzij begraving hetzij urnplaatsing of gaat het om
eenderwelke op een begraafplaats in Zuidplas?

-

Eerder al aangegeven dat ons een natuurbegrafenis het mooiste is.
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-

Er is in Zuidplas geen crematorium, daarom moet er heen-en-weer gereden worden, dat is een groot
nadeel. Om die reden zou ik kiezen voor begraven, al is dat duur en zit je met een graf voor 20 jaar,
vind ik ongewenst.

-

Er is toch geen crematorium in de Zuidplas?

-

Hangt af van nabestaanden. Deo volente is het nog een halve eeuw of meer in de toekomst, dus dat
is lastig inschatten. Zonder nabestaanden zou ik kiezen voor een graf in een heel andere regio.

-

Hangt helemaal ervan af of er nog familieleden van mij in het dorp zouden wonen

-

Het is verwarrend in de enquete opgesteld door de verschillende vragen van begraven en crematie
door elkaar te stellen. Daarnaast wordt een verschillend woordgebruik gehanteerd nl begraven en
begrafenis (zie vorige vraag) waar het ging om puur het graf en de kosten voor 20 jaar.

-

Ik ben nog nooit op een begraafplaats in Zuidplas geweest

-

Ik ben nog te jong en weet niet waar ik in mijn leven naartoe verplaats.

-

Ik denk dat mijn nabestaanden daar een beslissing over moeten nemen. Willen zij mij “in huis
hebben” of niet?

-

Ik heb geen andere informatie

-

Ik heb geen verdere binding met Nieuwerkerk aan den ijssel en heb nog niet nagedacht òf en waar ik
begraven wil worden.

-

Ik heb me nog weinig verdiept in de mogelijkheden binnen de Zuidplas. Zoals aangegeven, heb ik
interesse in een natuurbegraafplaats. Als dit mogelijk zou zijn binnen de gemeente zuidplas, dan zou
ik dit als optie meenemen.

-

Ik kies voor uitstrooien as

-

Ik vind dat mijn nabestaanden moeten doen waar zij zich het prettigst bij voelen, zij moeten leven
met de nagedachtenis.

-

Ik weet het nog niet.

-

Ik zou kiezen voor begraven. Zuidplas is echter heel duur. Ik zou een andere begraafplaats
overwegen, waar het goedkoper is en evt. Ook familie linken zijn.

-

In ieder geval begraven

-

Komt er een natuurbegraafplaats in Zuidplas?

-

Laat ik mijn gezin over beslissen

-

Liefst in eigen geboorte dorp. Dat is buiten Zuidplas. Anders in Moordrecht

-

Mijn man ligt begraven in een tweepersoons graf, maar kinderen komen daar nooit. Hij ligt daar 13
jaar, ik heb nog 7 jaar de tijd en wil gecremeerd worden en zit in dubio wat te doen. Mijn man laten
opgraven en alsnog cremeren, evt. Samen met mij??!! Ik ben er nog niet uit, ben zelf inmiddels 82,
dus tijd gaat dringen.

-

Natuurbegraven /permanent begraven mogelijk maken

-

Omgeving is niet mooi/natuurlijk

-

Uitstrooien

-

Wij zijn geen oorspronkelijke bewoners, en weten nog niet of wij hier blijven wonen.

-

Zou ook graag de mogelijkheid hebben om as uit te strooien

Vraag 19
Denkt u dat er in Zuidplas behoefte is aan een eigen crematorium?
Hieronder heeft de mogelijkheid uw antwoord toe te lichten

Ja
-

Alleen als dit 'bedrijfseconomisch' voldoende rendabel is

-

Crematie neemt behoorlijk in aantal toe
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-

Crematoria in naaste omgeving zijn over het algemeen erg bezet, waardoor er moet worden
uitgeweken. Dit geeft voor (oudere) belangstellenden, die graag afscheid willen bijwonen mogelijk
vervoersproblemen.

-

Cremeren neemt steeds meer toe. Vaak zijn er bij crematoria wachttijden.

-

Cremeren wordt steeds populairder dus waarom hebben we die eigenlijk niet?

-

Dit zal meer mensen trekken omdat het dichterbij is.

-

Een mooie locatie zou zijn het gebouw van de roeibaan

-

Ik denk dat Zuidplas daar intussen groot genoeg voor is en dat nabestaanden liever in hun eigen
gemeente een uitvaart bijwonen dat dat ze naar bijv. Capelle moeten uitwijken.

-

Ik denk niet per direct mar zeker in de toekomst

-

In het onderzoek was te lezen dat veel mensen behoefte hebben aan een crematie. Door een eigen
crematorium zullen meer mensen binnen gemeente dit binnen de Zuidplas laten uitvoeren vermoed ik

-

Jazeker! In zo’n groeiende gemeente echt een crematorium nodig

-

Meer gebruik dan begraafplaats

-

Nu alleen Gouda

-

Nu moet je naar Capelle of Rotterdam uitwijken.

-

Nu moet men altijd naar de omliggende plaatsen, wat ook meer kosten met zich mee brengt.

-

Nu uitwijken naar andere plaatsen

-

Nu wordt er uitgeweken naar omliggende gemeenten

-

Op termijn zal zeker voor geheel Zuidplas dat wenselijk zijn.

-

Steeds meer mensen willen dit

-

Veel moeten nu buiten de zuidplas een gelegenheid zoeken en dat valt niet altijd mee .

-

Zeker met een 5e dorp binnen handbereik (over 10 jaar) moet daar nu aan begonnen worden. De
voorzieningen in dat dorp/Zuidplas als geheel zijn onvoldoende zonder een crematorium.

-

Zou wel prettig zijn.

Nee
-

Als je gecremeerd wil worden kun je naar begraafplaats schollevaar

-

Buurgemeente kan prima

-

Capelle a/d ijssel, schollevaar is dicht bij. Waarom dan extra investeren?

-

Capelle is dichtbij

-

Capelle is dichtbij

-

Capelle schollevaar heel dichtbij.

-

Denk dat dit niet nodig is, de regiocrematorium zijn makkelijk aan te rijden, en een eigen
crematorium is best wel een investering verwacht ik.

-

Er zijn voldoende crematoria op niet te grote afstand.

-

Gouda en capelle is toch niet ver weg

-

Ik denk dat uitbreiding van de bestaande crematoria in gouda en capelle beter is, om de capaciteit
te vergroten

-

Ik kan alleen voor mezelf spreken.

-

In schollevaar zit een heel mooi crematorium en ook hofwijk is mooi.

-

Kan prima op schollevaar

-

Voldoende mogelijkheden in de regio

-

Zuidplas is te klein voor een eigen crematorium

Weet niet/geen mening
-

Alleen als de capaciteit in de omgeving dat vraagt
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-

Als deze er nog niet is dan misschien wel.

-

Als er geen crematoria dicht bij zijn wel. Maar ik weet niet of dat het geval is.

-

Capelle en Gouda zijn dichtbij. Met goede voorzieningen

-

Capelle is wel heel dichtbij.

-

Dat hangt van de vraag af. We kunnen allemaal wel zeggen “ja, fijn!” Maar als die 30 aanwezigen bij
een crematie uit het hele land komen en de capaciteit in Gouda/Rotterdam voldoet dan zou het onzin
zijn om in Zuidplas een crematorium op te richten

-

De mogelijkheid dat het kan, zou in mijn ogen al wat toevoegen.

-

Heeft ook impact op omgeving, ruimtelijke inpassing van groot belang

-

Het crematorium zou dan niet alleen voor Zuidplas moeten zijn. Daarvoor is de gemeente te klein

-

Ik heb geen idee hoeveel behoefte daar aan is

-

Ligt eraan of je in de buurt kan, denk aan Capelle. Maar als je hiervoor helemaal naar Schiedam of
Zoetermeer moet, dan is mogelijk Zuidplas wel wenselijk. Dicht bij de begraafplaats en verbinding
met de locatie van de overledenen.

-

Onder mijn familie/vrienden en kennissen zijn er weinig die gecremeerd zouden willen worden, dus ik
heb geen idee

-

Te klein voor een crematorium

-

Wellicht als na het 5e dorp de 100.000 inzicht komt weer bekijken, maar Gouda en Capelle zijn verder
dichtbij.

-

Wellicht over enige tijd wel.

-

Zijn wij als gemeente groot genoeg om dat rendabel te maken? Wordt deze dan zo geplaatst dat deze
met dezelfde afstand vanuit alle dorpen te bereiken is en komt er een goede OV voorziening en
voldoende parkeerplaats?

-

Zuidplas groot genoeg?

Vraag 20
Als er een overlijden in uw omgeving is en deze persoon wordt gecremeerd, in welk crematorium zou dit
dan zijn dan?
Anders, namelijk:
-

Den haag

-

Diversen in de buurt

-

In eigen omgeving afscheid nemen, wanneer dat mogelijk is

-

Maeterlinckweg 101rotterdam

-

Regio utrecht

-

Rotterdam crooswijk rk begraafplaats

-

Rotterdam laurentius

-

Vlaardingen

-

Westerveld

Vraag 22
Waarom zou u niet daarvoor kiezen?
Anders, namelijk:
-

As elders uitstrooien

-

As in zee

-

As is voor de achterblijvers
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-

As verstrooien op geliefde plaats

-

Bij verhuizing kan ik de urn niet meenemen

-

Bij vrouw

-

De as uit strooien op een plek van betekenis van de overledene

-

Elders willen worden uitgstrooid

-

Ergens anders uitstrooien bij in de ringvaart ( dtiekem)

-

Geef voorkeur aan uitstrooien op zee

-

Geen behoefte aan

-

Geen behoefte aan opslag

-

Geen interesse in het as van een overledene

-

Graag eigen gekozen plek in de natuur.

-

Het uitstrooien van as is een wens van overledene of familie. Om dat te doen op een grasveldje op de
begraafplaats heeft weinig zin (daar) waarbij de vraag of het wel zo ethisch is om dat te doen 'in het
zicht van ook anderen'.. Het aanbieden van een plaatsingsmogelijkheid van een urn lijkt me een
betere optie. Anderszins mag ook worden gedacht aan verwaaiing van stof.

-

Ik ben voor begraven, ook van uit het christelijk geloof kies ik hier voor. Is ook een natuurlijk iets.

-

Ik ben voordirect verstrooien van het as

-

Ik heb geen bezwaar tegen cremeren maar ik kies er zelf niet voor.

-

Ik hecht geen waarde aan as

-

Ik kies voor elders verstrooien. Bvk in de natuur.

-

Ik verstrooi liever de as op een andere plaats

-

Ik vind het raar als je op een veld uitgestrooid wordt waar meerdere overledene op elkaar en door
elkaar liggen, gestrooid worden, vind ik een raar idee.

-

Ik wil begraven worden

-

Ik wil elders uite gestrooid worden

-

Ik wil elders worden uitgestrooid, en aangezien er omtrent het uitstrooien geen enkele wetgeving is ,
is dit overal mogelijk

-

Ik wil in een wat groter natuurlijk gebied worden uitgestrooid

-

Ik wil nabestaande niet opzadelen met verplichtingen, opzadelen tot bezoeken en/of onderhoudt

-

Ik wil op een persoonlijke plek uitgestrooid worden

-

Ik wil op een zelfgekozen plek uitgestrooid worden.

-

Ik zou willen verstrooien op zelf uirgekozen plek

-

Ik zou de as elders uitstrooien c.q.(mijn as) uitgestrooid willen zien

-

Ik zou de as op andere locatie willen verstrooien.

-

Ik zou de as op een zelf gekozen plek willen uitstrooien.

-

Ik zou de as op een zelfgekozen plaats willen uitstrooien

-

Ik zou dit op een andere plek thuis zetten of uitstrooien

-

Ik zou liever het as ergens anders uitstrooien indien mogelijk, op een plek die meer betekend voor de
overledene

-

Ik zou voor een geliefde plek kiezen

-

Kan ook op algemeen verstrooiveld in buurt van arnhem of op plaats die overledene zelf bepaald
heeft, b.v. In eigen tuin

-

Laat de as verstrooien op het crematorium

-

Liever een mooie plek

-

Mijn familie neemt mijn as mee en strooit mij elders uit.

-

Mijn voorkeur heeft het om de as elders te verstrooien

-

Mijn wens is uitstrooien boven zee
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-

Persoonlijk ben ik begraafplaatst bezoeker dus zou een urn daar ook niet plaatsen.

-

Spreekt mij niet aan

-

Thuis

-

Thuis bewaren

-

Uitstrooien

-

Uitstrooien boven zee

-

Uitstrooien in de natuur of over water zou ik mooier vinden.

-

Uitstrooien op zee

-

Uitstrooien op zelf te kiezen plek

-

Urn blijft in rotterdam begraafplaats

-

Vrijheid van uitstrooien

-

Wellicht uitstrooisels maar liever in de natuur

-

Wil er niet tussen staan

-

Zelf ergens verstrooien

-

Zelf uitstrooien

-

Zelf uitstrooien in bos

-

Zelf uitstrooien in zee

-

Zie de toegevoegde waarde daarvan niet in.

-

Zou gebruik maken van mogelijkheden bij crematorium

-

Zou graag zelf de locatie kiezen voor het uitstrooien en vind het een zeer onaangenaam idee dat de
as van een dierbare dan vermengd zou zijn met die van andere onbekend overledenen.

Heeft u een recente ervaring met het regelen van een begrafenis in Zuidplas? Zou u kunnen aangeven wat
goed ging en waar u tegenaan liep? (als u geen recente ervaringen hebt dan kunt deze vragen overslaan)
Vraag 24
Het volgende ging goed (u mag meerdere aspecten noemen)
-

Alles ging well!

-

Alles verliep zoals bedoeld

-

Bijna 4 jaar geleden is mijn moeder begraven op Essenhof. Door de begrafenis ondernemer werd
gesteld dat het maar tot max. 15 jaar zou kunnen. Terwijl mijn vader daar wel 20 jaar kon liggen.
Bevreemd mij dat ik lees dat het 20 jaar is. Ik zou zelf kiezen voor een levenslang graf als dat zou
kunnen. Het idee dat het graf ontruimd gaat worden en je in een algemeen graf komt vind ik een
naar idee. En wordt dit ook ontruimd? Daar krijg je geen informatie over van de gemeente.

-

De begrafenis ging goed en alles daarom heen goed geregeld

-

De uitvaart is door het uitvaartbedrijf goed geregeld. Daar waar de inzet van medewerkers op de
begraafplaats en aula nodig was is dat goed uitgevoerd.

-

Er stond gelijk een bordje met de naam van de overledene na het begraven

-

Goede correcte zorg

-

Het is 8 jaar geleden en het ging goed.

-

Huisarts snel op bestemming, uitvaartondernemer was snel geholpen bij gemeente, hospice
Nieuwerkerk was super!

-

Ik vond dat alles heel netjes werd geregeld en veel mogelijk was ivm de corona nu. Zo fijn als je
afscheid moet nemen van iemand in deze tijd.
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-

In 2012 overleed mijn vader. Wij waren gebonden aan allerlei regels mbt de steenafmeting. Dit beleid
werd na enkele maanden herzien. Helaas hadden wij de teen toen al besteld en geplaatst . Hierdoor
is de steen niet geheel naar onze wens .

-

Is alweer 13 jaar geleden en was destijds tevreden

-

Mooie dienst en fijne medewerkers in het rouwcentrum. Mooie begraafplaats, overzichtelijk en goed
onderhouden.

-

Ook hier is het de vraag of het begrafenis (de regeling van een familie of begrafenisonderneming) en
het begraven wordt bedoeld. Daar waar het gaat om de contacten met de gemeente om te kunnen
begraven lijkt het me zinnig dat er afdoende informatie voor de familie is (op site of papier) voor
familie over wat de gemeentelijke activiteiten zijn en wat die van de begrafenisondernemer is.

-

Prettige ontvangst - rustige, fijne plek (Nieuwerkerk Essenhof)

-

Recentelijk heb ik een crematie geregeld op de Maeterlinckweg in Rotterdam. Alles liep volgens onze
wensen en planning.

-

Ruime parkeer gelegenheid

-

Uitvaartonderneming heeft dit met de gemeente geregeld. Het ging om een crematie, dus niet veel te
regelenmet de Gemeente.

Vraag 25
Het volgende ging er minder goed (u mag meerdere aspecten noemen)
-

Aula (zevenhuizen) was te klein (vóór Corona) Vind de begraafplaats een hele sombere uitstraling
hebben

-

Bij het dicht gooien van het graf zijn de bloemen niet van de kist gehaald die eigenlijk op het graf
hadden moeten komen

-

De aula is veel te klein, dus zijn we uitgeweken naarla Baraque (een prima lternatief)

-

Er was in het begin van de corona tijd een mollukse begrafenis in Moordrecht. Er werd totaal niet
gehouden aan de regels en het halve dorp incl. De begraafplaats stond hutje mutje. Geen handhaving
te bekennen.

-

Geen inspraak wat de plek betreft en dat heb ik jammer gevonden.

-

Het onderhoud qua groenverwerking is slecht, er lag zelfs een dode mol naast het graf van mijn
dochter, die al in staat van ontbinding was - de waterput om planten water te geven is vaak kapot er staan heel vaak gedenkstenen bij de ingang van graven die opgeheven zijn. Je kan de namen ook
lezen van de graven die zijn opgeheven. Ik zou het heel erg fijn vinden als deze stenen uit het zicht
worden geplaatst na het opheffen van een graf, ook ivm de privacy - de aula in Moordrecht is oudboll

-

Ik vind dat op de overlijdensacte de naam van het dorp erin moet en niet de gemeente, dat maakt
het zo onpersoonlijk, aangezien onze gemeente uit diverse uiteen liggende dorpen bestaat. Dus
vermelden van Nieuwerkerk, Moordrecht etc.

-

Ik vind het vreemd dat je ook weer een vergunning moet hebben om een grafsteen te plaatsen én
dat daar leges voor moeten worden betaald. Een graf kost al zoveel geld.

-

Ik vraag mij af of er bij cremeren, er later nog onderzoek kan worden gedaan door politie of justitie.
Je hoort wel eens dat dit nodig is.

-

Prijs berekend voor zaken die niet vantevoren waren besproken zoals het luiden van de klok

-

Te weinig onderhoud . Paden veel onkruid

-

Te weinig parkeergelegenheid

Vraag 27
Wilt u nog iets anders kwijt over dit onderwerp wat niet in de vragenlijst aan bod is gekomen?
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-

Als ik dood ga hoop ik dat mijn familie mij cremeert wat ze vervolgens met de as doen moeten ze zelf
weten

-

Apart dat graven geruimd worden, zeker als je dat niet zou willen. Als er helemaal geen nabestaanden
meer zijn zo het denk anders kunnen zijn.

-

Begraven graag in ere houden

-

Begraven is, zelfs met een uitvaartverzekering, nog altijd erg duur. De uitvaartverzekering dekt lang
niet alle kosten. Streven moet zijn om begraven veel goedkoper te maken om de nabestaanden niet
nog meer te belasten.

-

Bij een crematorium is het mogelijk om de warmte te benutten voor warmteleverign. In Zweden en
andere Scandinavische landen is dat niet ongewoon. Neem deze gedachte svp serieus mee

-

Blij dat deze mogelijkheid werd aangeboden!!!

-

Dacht altijd dat oude begraafplaats Moordrecht vol was en daar niet meer begraven kon worden? Als
dit niet zo is vraag ik me af of dat wel duidelijk gemaakt wordt

-

Dat het erg duur is

-

De begraafplaats op de 'Gravenweg in Nieuwerkerk ad Ijssel ontbreekt bij de opsomming. Deze
begraafplaats bezoek ik regelmatig.

-

De bereikbaarheid van de begraafplaats in Nieuwerkerk is (nog steeds) erg slecht. ‘Via Keulen naar
Aken.’ Kan daar wellicht nog iets aan gedaan worden ?

-

De inrichting van Essehof aan de rechterzijde vind een kaal grasveld. Niet sfeervol.

-

De kosten zijn VEEL te hoog en periode van 20 jaar respectloos kort

-

Deze enquete steekt qua woordgebruik en opeenvolging van de beide onderdelen nl. Begraven c.q
cremeren niet goed in elkaar. Et si me niet helder wat nu de bedoeling is van deze enquete temeer
daar een vraag over een andere bestemming er slechts 1 is. Per slot van rekening zijn
begraafplaatsen ook zekere rustcentra c.q. Natuurcentra. Een vraag over tariefstelling in de zin van:
als u een graf in onderhoud heeft wilt u daarvan op de hoogte worden gesteld.

-

Drijvende urnen in een overdekte hal met ruime openingstijden is waar ik veel over hoor en mij
persoonlijk aantrekt. In mijn optiek is begraven van het verleden en cremeren meer de toekomst,
derhalve zou een crematorium in Zuidplas met een strooi, vijver, urnenplaatsings gebied wenselijk zijn

-

Een begraafplaats biedt ook stilte, natuur etc. Dus ook geschikt voor een wandeling en eventueel
biedt het informatie over de namen van de inwoners

-

Eerlijk gezegd heb ik weinig ervaring hiermee, dus kan hier niet veel over zeggen.

-

Er is in de dorpskern Zevenhuizen door de groei behoefte aan eenncentraal
uitvaartcentrum/crematorium. De PWA roeibaan zou een mooie, uitgelezen en waardige plaats zijn
om dit te herbergen voor de gemeente Zuidplas/Waddinxveen

-

Gebruik de begraafplaats niet om uw totale gemeente begroting sluitend te maken. Moet ALLEEN
kostend dekkend zijn!

-

Geen

-

Goed dat er aandacht is voor de overledenen.

-

Graf ruimen na 20 jaar vind ik snel! Beter 30 jaar..

-

Heb gelukkig niet veel ervaring opgedaan met begraven/cremeren in de Zuidplas, vandaar soms
vermeld dat ik geen mening heb over dit onderwerp.

-

Helaas heeft begraafplaats essenhout gekozen voor zand rondom het graf. Gras had groener geweest

-

Het is belangrijk dat mensen begraven kunnen worden in het dorp waar ze gewoond hebben/ de
nabestaanden wonen.

-

Het is jammer dat het zo kaal is het zou een hof of tuin moeten zijn waar je even dicht bij je geliefde
kan zijn en ook zou kunnen zitten om de stilte op je in te laten werken .
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-

Het is schrikbarend duur geworden om een uitvaart te organiseren.

-

Het maar kunnen kiezen voor 1 begraafplaats terwijl wij regelmatig zowel die in Zevenhuizen als
Nieuwerkerk bezoeken. Geen goede opzet van deze enquête wat dat betreft.

-

Het scheiden van groepen of rassen moet verboden worden omdat we allen gelijk zijn ook op
begraafplaatsen

-

Het staat mij tegen dat graven geruimd worden

-

Ik ben 19 en denk hier nog niet over na! Hahaha, succes!

-

Ik heb aangegeven dat ik een uitvaartverzekering heb. Dat klopt wel, maar die is in 1960 afgesloten
en heeft een waarde van ruim € 500,00. Dat is natuurlijk onvoldoende om een uitvaart mee te
betalen. Ik zou in de vraagstelling vragen of de verzekering voldoende of onvoldoende is voor de
kosten van de uitvaart. Dan heb je, lijkt mij, zinvollere informatie.

-

Ik hoop echt dat Nieuwerkerk flink wordt aangepast aan deze tijd met een mooie urnentuin en de
gelegenheid van natuur begraven.

-

Ik maak me niet druk over hoe m'n begrafenis zal zijn. M'n nabestaanden moeten dat tegen die tijd
maar uitzoeken wat zij prettig vinden.

-

Ik schrik van de kosten van begraven.

-

Ik vind dat de renovaties die in Moerkapelle zijn doorgevoerd een aantal jaren geleden te ver zijn
gegaan. Er wordt te snel geruimd.

-

Ik vind dat er meer aandacht mag worden besteed aan de 'tussenruimtes' tussen de graven in
Moerkapelle Westhage. Nu ligt er zand. Dat staat zo goedkoop. Terwijl de graven keurig zijn (met
herdenksteen) Kiezels ertussen of gras; dat zou al veel netter tonen.

-

Ik werk zelf in de uitvaartverzorging en vind alle aula,s in de gemeente erg sober , dit kan veel
mooier en uitgebreider waardoor gemeente zuidplas ook mensen van buitenaf zouden kunnen
begraven

-

Ik zou het echt ronduit vreemd vinden als er aparte begraafplekken zouden komen voor van
oorsprong buitenlandse mensen, dat zou pas echt rascistisch zijn...

-

Iregeer niet na je dood

-

Kosten van begraven kan wel wat goedkoper. Samen met de uitvaartkosten loopt het behoorlijk op!
Ook al hebben de meeste mensen een verzekering.

-

Meer respect voor een begrafenisstoet.

-

Nee. Goed dat ook over een dergelijk onderwerp di onderzoek wordt gehouden. Hoop dat de respons
erop even groot is als anders.

-

Nee. Verrassende vragenlijst.

-

Neen: maar kosten van begraafplaatsen niet ten laste van Gemeente begroting resp. Voor last van
andere inwoners !! Laten komen

-

Online beschikbaarheid van uitvaart en grafinformatie, inkl bv foto's van opbaring, kist/urn,
graf/urnlokatie/grafsteen. Dat zou best vanuit de begraafplaatsen standaard mogen worden geregeld.

-

Op oa. Nieuwjaars dag is het altijd enorm rumoerig op de begraafplaatst waarbij er hele families naar
de graven komen die samen veel lawaai maken. Ik zou het erg fijn vinden als er een bordje bij de
ingang zou komen met het verzoek rustig te zijn om anderen niet te storen.

-

Prijsverschillen huurgraf en koopgraf ?

-

U mist in uw vragenlijst begraven / cremeren Schollevaar

-

Uiterst onlogische vragenlijst. Heb geen ervaring met begraven/cremeren in Zuidplas en moet toch
allerlei vragen hierover beantwoorden. Waarom is iets in deze trant niet aan het begin gesteld, dan
kunnen vel vragen worden overgeslagen!!

-

Uw vragen zetten mij aan het denken.
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-

Vanwege bepaalde geloofsovertuigingen mogen graven niet geruimd worden. Gezien de hoeveelheid
ruimte dat dit gaan innemen, want mensen mogen niet gestapeld worden vind ik dit een zorgelijke
ontwikkeling, want er is maar beperkte ruimte. Dit terwijl normale graven maar 20 jaar grafrecht
hebben. Hoe gaat de gemeente hier mee om? Hebben de bewoners van de Zuidplas hier ook nog iets
over te zeggen?

-

Vindt het belangrijk dag gemeente faciliterend optreedt voor de verschillende tradities en
levensovertuiging van haar inwoners. Ben er voor om hiervoor een ruim beleid te hanteren.

-

Waarom graven ruimen als nog zoveel mega ruimte terplaatse overig is??

-

Waarom zijn de kosen van begraven in zuidplas zo extreem, alsmede waarom een termijn van 20
jaar, gemeente moet hierover beter communiceren

-

Wat ik jammer vind is dat mensen kiezen voor een andere gemeente om begraven te worden omdat
de kosten in zuidplas erg hoog zijn.

-

Wat wij missen is een verzamelzuil waar Allen die begraven of gecremeerd zijn vermeld worden
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