
 
 

Schriftelijke vragen (art. 34 RvO) 

 
Aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet 
 
Datum  : 21 april 2017  

Van  : Karel van Bronswijk 

Onderwerp : Aula Algemene begraafplaats Elspeet  

 
 
Inleiding 
De aula op de begraafplaats in Elspeet is sterk verouderd. Het is niet een plek die je 
uitkiest om een begrafenis te houden. Toch hebben veel mensen in Elspeet geen andere 
keuze.  De begrafenisondernemers hebben in het verleden al meerdere malen de 
gemeente hierop gewezen. Maar zij hebben geen gehoor gekregen met als argument 
dat het aantal begrafenissen per jaar vanuit de aula te laag is om er wat aan te doen. 
Het CDA stelt dat er voor iedereen een plek moet zijn voor een gepaste uitvaart.  
 
Naar onze mening voldoet de aula op de begraafplaats in Elspeet niet meer aan de 
eisen van deze tijd en is de aula veel te klein. Niet alleen voor de condoleance, maar 
zeker ook voor de afscheidsdienst. Tijdens het condoleren zijn de tot ver voorbij de 
buitendeur gaande rij wachtenden meer regel dan uitzondering. Bij de afscheidsdienst 
komt het ook zeer regelmatig voor dat het gezelschap te groot is om de dienst in de 
aula te houden. Toch moet gekozen worden voor de aula omdat mensen, die niet in 
Elspeet kerkelijk zijn, geen andere mogelijkheid hebben om de afscheidsdienst te 
houden. De plaatselijke kerken zijn voor hen geen optie en andere gebouwen, 
waaronder het Kulturhus, zijn daar niet op berekend. 
 
Een bijkomend probleem is dat als er 2 uitvaarten tegelijk zijn er maar 1 opbaarruimte 
is. Dit geeft regelmatig het probleem dat een overledene in een andere plaats 
opgebaard moet worden omdat er in Elspeet geen plek is. Naar het overleden familielid 
gaan op het moment dat daar behoefte aan is, is er dan niet bij. Een gangbare 
oplossing is het inrichten van een zogenaamde familiekamer, zoals die ook bij veel 
andere aula’s in gebruik is. 
 
Mensen die gebruik maken van de aula betalen hiervoor behoorlijke bedragen en dan 
mag je verwachten dat ze voor dat geld ook op gepaste wijze afscheid kunnen nemen. 
De huidige tarieven voor gebruik van het gebouw zijn: 

• Voor het houden van de afscheidsdienst € 200. 

• Voor de avond van condoleren € 200. 

• Een nacht opbaren € 143.  
En deze kosten stijgen jaarlijks. Ook zijn onlangs de kosten voor begraven en 
grafrechten met zo'n 70% gestegen.  
 
 
  



 
 
 
 
 
De fractie van het CDA heeft de volgende vragen: 
 

1. Is het college bekend met het feit dat de aula verouderd en veelal te klein is voor 
het houden van een afscheidsdienst? 

2. Heeft het college oog voor de situatie van veel mensen dat er geen andere plek 
is om van daaruit een uitvaart te organiseren? 

3. Vindt het college het een ongewenste zaak dat een overleden familielid in een 
andere plaats moet worden opgebaard omdat er opdat moment geen 
beschikbare opbaarplek in Elspeet is? 

4. Wil het college overwegen om bij eventuele nieuwbouw/renovatie ook 
meerdere opbaarkamers en een zogenaamde familiekamer in te plannen? 

5. Deelt het college onze mening dat veel families nu niet een uitvaart kunnen 
organiseren die passend is bij de huidige tijd en niet in verhouding staat tot de 
in rekening gebrachte uitvaartkosten? 
 
 

Voor de beantwoording wordt een schriftelijke reactie verlangd. 
 
CDA Nunspeet 
Karel van Bronswijk 
Fractielid 


