Geachte commissieleden en andere aanwezigen,
Wij willen als uitvaartvereniging Correctief het volgende onder uw aandacht
brengen.
Het belang van een aula op de Algemene Begraafplaats in Ter Aar is erg groot,
aangezien op alle andere begraafplaatsen in Nieuwkoop een kerk staat, en in Ter
Aar dus niet. Daarom hechten wij zeer aan een aula voor de afscheidsceremonies.
Deze aula is echter te klein en gedateerd.
Regelmatig zit het vol en er is dan ook regelmatig onvoldoende plaats voor alle
aanwezigen. Wij zouden daarom graag zien dat er een buitenmuur naar achteren
verplaatst wordt, zodat er al snel 75 extra zitplaatsen zijn. Aangezien die
achtermuur nu één groot kozijn is met bovendien nog enkel glas, zou er meteen
dubbel glas in gezet kunnen worden. Hierdoor wordt er ook nog eens energie
bespaard. Dit is vrij eenvoudig te realiseren.
Tevens willen we graag een kleine nis laten aanbrengen om de overledene tijdens
de afscheidsdienst op te baren. Nu zit de voorste rij mensen praktisch tegen de
overledene aan omdat het te krap is. Technisch gezien is het mogelijk en het hoeft
niet echt veel geld te kosten.
De aula is in de jaren ’60 van de vorige eeuw gebouwd en er is nooit wat van
betekenis aan gedaan. Pas na de herindeling is door de nieuwe gemeente
Nieuwkoop een grote opknapbeurt uitgevoerd, waarvoor we nog steeds erg
dankbaar zijn.
Een derde wens betreft de parkeerplaats naast de begraafplaats. We zouden het
zeer op prijs stellen als die kan worden voorzien van een laagje asfalt met
parkeervakken en enkele lantaarnpalen voor de avondlichtvoorziening.
Tevens brengen wij de urgentie nog onder uw aandacht om de begraafplaats op
korte termijn uit te breiden. De grond is al in eigendom van de gemeente en
bezwaren van omwonenden zullen er niet komen.
Wilt u zo vriendelijk zijn om aan deze wensen tegemoet te komen?
Er blijven wellicht nog vragen over, daarom nodigen wij u graag ter plaatse uit
zodat wij de problemen nader kunnen toelichten.
Dank dat wij hier onze wensen kenbaar mochten maken.
Uitvaartvereniging Correctief

