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Geachte raadsleden,
In 2017 heeft u krediet beschikbaar gesteld voor het aanpassen van het rouwcentrum.
Met de raadsinformatiebrief van 19 oktober 2018 bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen op de
begraafplaats en de stand van zaken rondom de verbouwing van het rouwcentrum.
Op 31 oktober 2018 is de rondleiding over de begraafplaats gehouden en is in het rouwcentrum
toelichting gegeven op de aanstaande verbouwing.
In deze brief geven wij de huidige stand van zaken weer over de verbouwing van het rouwcentrum en
nodigen wij u uit voor een rondleiding.
UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

In de periode december 2018 - september 2019 is het rouwcentrum verbouwd. Naast het aanpassen van
de ruimtes is gelijktijdig groot onderhoud verricht aan het gebouw. Dit bestond uit het vervangen van de
dakbedekking en het intern en extern schilderwerk. Binnen de geplande aanpassing is het gebouw
afgekoppeld van het gas en wordt de verwarming en koeling inmiddels geregeld via het elektriciteitsnet
c.q. de op het dak aangebrachte 62 zonnepanelen.
Het gebouw is met twee segmenten uitgebreid. Eén ter plaatse van de aula en één als berging nabij de
keuken. De koelruimte is verplaatst, de keuken is vernieuwd en de toiletgroep is volledig vervangen. De
vloerafwerking is in het gehele gebouw aangepast en bestaat uit een egale gietvloer.
De audio apparatuur is aangepast en de zitelementen in de aula zijn uitgebreid.
IN GEBRUIK NAME VOOR ROUWDIENSTEN

Het rouwcentrum is sinds begin september weer in gebruik. Zowel voor de uitvaartorganisaties als de
medewerkers van de begraafplaats was de totaal nieuwe routing in het begin wennen evenals de werking
van de aangepaste audio apparatuur. Dit heeft echter niet geleid tot problemen in de dienstverlening.
Van begin september tot en met zaterdag 2 november is 36 keer gebruik gemaakt van het rouwcentrum.
De reacties van de uitvaartorganisaties en nabestaanden op de uitgevoerde aanpassingen zijn positief.
De aankleding van de aula is echter nog niet volledig waardoor het geluid te beperkt wordt gedempt.
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NOG UIT TE VOEREN W ERKZAA M HEDEN

Op het moment van dit schrijven zijn enkele bestellingen nog niet geleverd zoals de nieuwe stoelen voor
in de condoleance ruimte en de aankleding in diverse ruimtes zoals de nieuw gerealiseerde familiekamer.
De belettering aan de luifel van het rouwcentrum is eveneens in bestelling.
Voor de smalle ramen in de aula zijn kunstenaars gevraagd een ontwerp te maken. Deze procedure is
onlangs afgerond. De verwachting is dat de kunsttoepassing nog dit jaar is aangebracht door de winnaar,
de heer lsarin.
UITNODIGING

Voor het ter plaatse kennisnemen van de wijzigingen in het rouwcentrum nodigen wij u graag uit voor een
rondleiding. U bent van harte welkom op dinsdag 10 december 2019 vanaf 17.00 uur in het rouwcentrum.
VERVOLG

Wij vertrouwen erop u hiermee te hebben geïnformeerd en ho
ontmoeten.

tijdens de rondleiding te mogen

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Rid
e burgemeester,

mw. A. Attema

