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Inspreeknotitie 

Commissie Ruimte Gemeente Woerden (donderdag 12 november 2015, 20.00 uur) 
 

Inspreker: Aart Boer, woordvoerder/secretaris Buurtcomité Geestdorp (tevens bewoner Geestdorp) 

 

Leeswijzer: – inleiding 

  – samenvatting 

  – conclusie 

  – integrale/volledige notitie 

 

Geachte Wethouder(s), Raads-/Commissie-leden, en verdere aanwezigen. 

Inleiding. 
Dat ons vele loffelijke diensten door de Gemeente Woerden zijn toebedacht stemt ons tot grote 

blijdschap en dankbaarheid als inwoners en burgers van Woerden (analoog aan een bekende 

Romeinse Advocaat). Maar géén dankbaarheid en blijdschap treft ons als wij in ogen van de 

Gemeente worden vereerd met een verbrandingsoven op de begraafplaats Rijnhof in Geestdorp. 

 

Samenvatting. 

1. Gemeente Woerden is zo goed voor haar burgers (dus niet we worden genegeerd). 

2. Gemeente Woerden is zo transparant (zie o.a. traject, alles in kannen en kruiken) 

3. Gemeente Woerden zet onjuiste informatie op begroting  

4. Gemeente Woerden geeft deel burgers iets en trapt andere burgers op het hart 

5. Gemeente Woerden luistert goed maar er iets mee doen merken wij niet (inspraak flop) 

 

6. Gezien de wijze van negeren en burgerdwang + onjuiste info in begroting zou o.i. het 

opstappen van de Wethouder moeten betekenen (denk aan Opstelten en Teeven). 

 

7. Verkeersveiligheid; Gemeente bevordert toename verkeer, dus minder veiligheid 

8. Verkeersaanpassingen bijv. passeerstroken bevorderen snelheid en niet veiligheid   

9. Geestdorp verkeersluw maken en houden, integendeel Gemeente faciliteert verkeer 

aanzuigende instelling). 

10. Groot onderhoud Geestdorp; 

 N.B. Vooruitlopend op officiële brief  namens Buurtcomité aan Wethouder  + Project-

 leider  die z.s.m. volgt korte samenvatting van de definitieve Top 5 van maatregelen). 

De definitieve TOP 5 is: 

1. Nieuwe toplaag, weg niet breder maken, in- en uitritten niet vergroten, maar wel 

goed aan laten sluiten met de weg.  

2. Reflectorpaaltjes en verlichting  

3. Belijning van de weg 

4. Snelheid naar beneden en handhaven 

5. Geen verkeersdrempels en geen passeerstroken  

Conclusie. 

1. Géén Crematorium (verbrandingsoven) op begraafplaats Rijnhof. 

2. Géén Crematorium nodig gezien zeer ruime aanbod in dichte omgeving 

3. Economisch principe; Crematorium op Rijnhof kost exploitatie-opbrengst begraven 

4. Vele tienduizenden euro's verspeeld, resultaat?? 

5. De burger moet elke euro omdraaien (zie sociaal domein), Gemeente strooit met euro's 

6. Wethouder/College van B. en W. dient conclusies te trekken, ergo opstappen of praten 

7. Klacht Buurtcomité bij Commissaris van de Koningin ivm ondermaats besturen?!? 

8. Belemmering bedrijfsuitoefening ondernemingen; agrariërs / maneges / overige bedrijven!? 
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“Integrale/volledige notitie”  

 

Geachte Wethouder(s), Raads-/Commissie-leden, en verdere aanwezigen. 

Inleiding. 
Dat ons vele loffelijke diensten door de Gemeente Woerden zijn toebedacht stemt ons tot grote 

blijdschap en dankbaarheid als inwoners en burgers van Woerden (analoog aan een bekende 

Romeinse Advocaat). Maar géén dankbaarheid en blijdschap treft ons als wij in ogen van de 

Gemeente worden vereerd met een verbrandingsoven op de begraafplaats Rijnhof in Geestdorp. 

 

NB.1. Voorts verwijs ik ook naar mijn inspreeknotitie van 1 juni 2015 met kenmerk: inspreken def 

gecomb notitie Aart Boer 20150601. Afgezien van  nieuwe of nadere info overlapt een deel elkaar.  

 

Algemeen. 

1. De Gemeente doet veel voor haar burgers zij staat erg open voor initiatieven en deze eenmaal 

omarmd hebbend gaat zij tot het uiterste. 

Dan is een Wethouder zelfs bereid om een bedrag van €75.000,= op de begroting op te nemen voor 

onderzoek naar de vestiging van een crematorium op Rijnhof. Na toelichting door de Wethouder op 

een ingediend amendement van 4 partijen blijkt dat het bedrag grotendeels is bestemt als 

reservering voor proceskosten tegen o.a. de burgers van Geestdorp. Dit is expliciet onjuiste 

voorlichting van de volksvertegenwoordiging i.c. de Raadsleden. In de landelijke Politiek in Den 

Haag betekent dat aftreden, denk aan Minister Opstelten en Staatssecretaris Teeven. Ergo vertrek 

Wethouder Duindam (of intrekken voorstel crematorium op Rijnhof).  

 

2. Volgens een toelichting van onze Burgemeester in de gemeentegids gaat het primair om de 

burger. “Samen maken wij Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld tot wat ze zijn: een fijne plek 

om te leven”.  Over sterven en de laatste eer bewijzen wordt hier niet gesproken. Nog minder over 

dat met de ene hand een  volksdeel wordt bevoordeeld en met de andere hand een ander volksdeel 

iets wordt toebedeeld waarmede zij zeer diep wordt gekwetst, ergo een verbrandingsoven “naast” 

het graf waar een dierbare overleden wordt/is begraven. De percentages liegen  er niet om er is in 

doorsnee slechts een nipte meerderheid voor cremeren, in 2011 was dat zelfs andersom, 54% van de 

overledenen werd toen begraven. Ergo zeer sterke discriminatie van een grote bevolkingsgroep.  

 

3. Landelijk grote discussies over wel of géén vestiging crematoria in diverse plaatsen. 

Uit de media blijkt dat er momenteel zeer veel discussie loopt in het land van Haarlo in het Oosten 

tot Hoogezand-Sappemeer in het Noorden tot Boxmeer in het Zuidoosten, Alkmaar in het 

Noordwesten en Barendrecht in het Westen. Om uiteenlopende redenen verzet en als mooi 

voorbeeld Barendrecht waar de Wethouder het voorstel heeft in getrokken, zéér sterk vergelijkbaar 

met Woerden. Ergo intrekken het voorstel/besluit tot vestiging van een crematorium op 

Rijnhof (of begrijpt men het in Barendrecht beter als in Woerden).  

 

4. De Gemeente Woerden, Wethouder(s), ambtenaren, werkgroep-/projectgroepleden luisteren 

allemaal naar wat de Geestdorpers als bezwaren aanvoeren, echter alles wordt weggewuifd of 

weggeschreven. Ergo inspraak is flop.   

 

Woerden presenteert zich met de slogans : “hoofdstad van het Groene Hart of Stad waar het 

Groene Hart klopt”, dit strijdt lijnrecht met het vestigen van een verbrandingsoven op 
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Begraafplaats  Rijnhof. 

 

Zienswijze omwonenden / bedrijven. 

 

1. Planologisch /natuurwaarden. 

a. Rijnhof: oase van rust in het noordwestelijk groene weidegebied van de Provincie Utrecht  

b. Hoge natuurwaarde samen met omliggende groene weidegebied, Parkbos Barten, Brediusbos en 

groene Rijnoevers en groene bebossing rond Maneges en Woningen en Boerderijen 

c. Eldorado voor vogels: o.a. karekieten, koekoek, tjiftjaf, groene specht, ijsvogel, kramsvogels, 

koperwieken, putters, sijzen, rans- en bosuil, buizerd, boomvalk, roerdomp, houtsnip + veel meer 

d. Reptielen en amfibieën: groene kikker, bruine kikker en een koor van rugstreeppadjes   

e. Kleine zoogdieren: konijnen, egels, bunzing en/of wezel  

 

NB. 2. De mening van  Milieudefensie, Natuurmonumenten en/of andere relevante 

organisaties zal nog worden gevraagd. 

 

2.  Planologisch / ethisch 

f. Combinatie van begraven en cremeren op één locatie gaat altijd ten koste van (thans) geldende 

bestemming begraven, dit blijkt duidelijk in Gouda en Nieuwegein (o.a. organisatorisch/ethisch) 

g. Voor essentieel deel Woerdense bevolking is combinatie van begraven/cremeren op één locatie 

ethisch niet acceptabel, dus uitwijking naar elders, ergo weer groter exploitatietekort. 

h. Het sterk hanteren van het economisch principe bij “lijkbezorging”is ethisch sterk aanvechtbaar 

en door de combinatie van begraven en cremeren op één locatie zal intensiteit van begraven 

nog sterk afnemen dus  nog groter exploitatietekort 

 

3. Planologisch / verkeerstechnisch. 

i. Combinatie van begraven en cremeren naast de grote recreatieve druk op Geestdorp is niet 

wenselijk, telling gedurende één uur op een mooie middag leverde exact honderd fietsers, 

wandelaars, wielrenners,  rolstoelscooters en rollatorbestuurders op. 

j. Combinatie van begraven/cremeren naast de paardensport op Geestdorp geeft grote toename 

verkeers-druk, fricties met paardenwedstrijden etc. 

k. Verkeersveiligheid nu reeds knelpunt met vele scholieren/wandelaars/landbouwverkeer etc. 

l. Toegezegde wegverbeteringen: deze zullen weinig soelaas bieden gezien de beperkte 

mogelijkheden op Geestdorp. De Geestdorpers wensen géén maatregelen die verkeer aantrekken, 

zie brief die binnenkort aan projectgroep groot onderhoud Geestdorp en Wethouder de Weger zal 

worden verzonden (nav voorlichting en overleg Buurtcomité). 

m. Huidige verkeerssituatie vlgs nota tbv informatie avond; een wegbreedte variërend van 2.90 

meter tot circa 5 meter is pertinent onjuist. Bij een wegbreedte van meer van 2.90 meter rekent 

men particuliere grond tot de weg en dat is onjuist. De Gemeente schrijft voorts zelf dat men 

géén grond wil onteigenen (reactienota voornemen vestiging crematorium op Rijnhof, vraag en 

antwoord C-15 blz. 9). 

 

4. Planologisch / milieu-volksgezondheid. 
Uit een Vlaamse Bachelorstudie blijkt dat er in België vele medische professoren overtuigd zijn van 

de negatieve gezondheidsaspecten van crematoria omdat er gif uit de verbrandingsoven blijft 

komen, hoe goed je ook filtert. Het voert te ver om dit allemaal aan te halen, hierna de link voor 

degene die zich echt in deze materie wil verdiepen: 

http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/81bbaf6b6e85cc2add863eadf0385e0b.pdf 
 

NB. 3. Zie voorts mijn inspreeknotitie van 1 juni 2015, kenmerk: inspreken def gecomb notitie Aart Boer 

http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/81bbaf6b6e85cc2add863eadf0385e0b.pdf
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20150601. Afgezien van  nieuwe of nadere info overlapt een deel elkaar.  

 

5. Planologisch / paardensport. 
De combinatie van grootschalige intensieve recreatie zoals Paardensport op en rond twee maneges 

met een sterke toename van “lijkbezorging” is geén goede zaak. Zowel ethisch als verkeerstech-

nisch, geeft veel fricties en knelpunten en mogelijk zelfs gevaarlijke situaties.  

 

NB. 4. Zie ook mijn inspreeknotitie van 1 juni 2015, kenmerk: inspreken def gecomb notitie Aart Boer 

20150601. Afgezien van  nieuwe of nadere info overlapt een deel elkaar.  

 

6. Planologisch / Bestemming manege/recreatie.: 
Manege Morgenstond zit al 32 jaar op Geestdorp en hebben daar een bestemming 

manege/recreatie. Voor Manege de Tournoyruiter geldt een zelfde situatie. 

 

NB. 5. Zie ook mijn inspreeknotitie van 1 juni 2015, kenmerk: inspreken def gecomb notitie Aart Boer 

20150601. Afgezien van  nieuwe of nadere info overlapt een deel elkaar.  

 

NB. 6. Zie bijvoorbeeld situatie in gemeente Barendrecht waar de Wethouder het voorstel heeft in 

getrokken, in een zéér sterk vergelijkbare situatie zoals die aan de orde is in Woerden. 

 

7. Planologisch /rijksmonument. 
Een begraafplaats naast het rijksmonument “hoeve Rijneveld” is een zeer associërende situatie. Het 

is zeer de vraag of een crematorium i.c. een verbrandingsoven hierbij past. De Stichting Hugo 

Kotestein zal hier t.z.t. ook wel een uitgesproken mening over hebben.  

 

NB. 7. De mening van deze Stichting zal nadrukkelijk nog worden gevraagd, zij zijn ook alert op 

wijzigingen van bestemmingsplannen en planologische aan-/inpassingen. 

 

8. Ernstige twijfels over juistheid exploitatieberekeningen. 
In hoeverre kloppen prognoses een aannemingen. 

 

NB. 8. Zie ook mijn inspreeknotitie van 1 juni 2015, kenmerk: inspreken def gecomb notitie Aart Boer 

20150601. Afgezien van  nieuwe of nadere info overlapt een deel elkaar.  

 

9.  Noodzaak crematorium. Zie onder 8 en NB 8. 

 

10.  Principieel bezwaar. 
Ook in  Geestdorp zijn  er mensen die principieel bezwaar hebben tegen cremeren. Omdat er vanuit 

een Kerk reeds is gereageerd en er vermoedelijk nog meer onderweg zal ik het hierbij tot het 

volgende beperken. Op Bijbelse gronden is crematie géén  acceptabele manier van lijkbezorgen. 

Omdat overlijden veelal een situatie is met veel verdriet en droefheid is het onaanvaardbaar dat de 

Burgerlijke Overheid een situatie creëert c.q. daarbij faciliteert zodat deze burgers worden 

geconfronteerd met een voor hen onverteerbare situatie. Besturen van kerkelijke organisaties zijn 

over het algemeen zeer druk bezet en de voorlichting van de Gemeente Woerden zal dan ook niet 

aan haar doel hebben beantwoord. Met andere woorden het bereik is verre van onvoldoende. 

 

Tenslotte vergeet U ook de bezwaren vanuit het Islamitische volksdeel niet. Deze hebben reeds een 

apart grafveld op Rijnhof zuid. Het begraven in hun thuisland zal vermoedelijk toch ook een keer 

sterk gaan verminderen. Deze mensen zijn vermoedelijk nu nog niet benaderd maar zij zullen toch 

ook een keer van de situatie op de hoogte komen.  
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11. Werkwijze Gemeente en haar organen of  ingehuurde organisaties. 
Het is evident opvallend dat alle argumenten die pleiten tegen de komst van een verbrandingsoven 

op Rijnhof worden omgebogen in de richting van juist positieve argumenten. Ditzelfde fenomeen 

doet zich voor op de informatie-avonden. Bij kritische vragen en of opmerkingen worden deze bijna 

standaard beantwoord met een ombuiging in positieve zin zodat er niets aan de hand lijkt of alles 

even oplosbaar is.   

 

NB. 9.  Wij hebben wel het gevoel dat we gehoord zijn maar niet het gevoel dat er iets 

concreets mee is gedaan of wordt gedaan.  
 

Afsluiting / conclusie. 
 

Politiek Woerden weet uw taak,  

Gemeente Woerden let op uw zaak, 

College van Burgemeester en Wethouders herzie, 

Anders moet Buurtcomité Geestdorp naar de Provincie. 
 

 

Hoogachtend, 

 

namens het Buurtcomité Geestdorp, 

 

 

Aart Boer 

secretaris/woordvoerder 


