Uitslag enquête natuurbegraafplaats Nieuw-Balinge
Beste bewoners,
Het onderwerp natuurbegraafplaats heeft velen van ons in het dorp aardig bezig gehouden
de laatste maanden, met als voorlopig sluitstuk de enquête over dit onderwerp. Voor we aan
de uitslag toekomen volgt hieronder eerst nog een korte terugblik.
Voortraject
-

-

Op 18 januari heeft Natuurmonumenten (NM) een digitale informatieavond
georganiseerd.
Het bestuur van Plaatselijk Belang (PB) heeft hierna een werkgroep van 5 personen
geformeerd die zich met dit onderwerp is gaan bezighouden.
Op 12 maart heeft vervolgens op initiatief van NM een excursie ter plekke
plaatsgevonden.
NM heeft nadien op 12 april, na overleg met PB, in het Dorpshuis een
informatieavond georganiseerd . Dit werd echter door NM ingevuld met een
inloopavond en niet met een centrale informatiebijeenkomst, zoals gewenst werd
door PB.
Omdat PB na deze avond nog steeds geen goed beeld had van de meningen in het
dorp is het besluit genomen om deze enquête te gaan opzetten.

Voorbereiding en uitvoering
-

Er heeft vooroverleg met de Gemeente plaatsgevonden
Natuurmonumenten is geïnformeerd
Via Kontakt en Facebook is de enquête aangekondigd en verspreid
Iedereen had de keuze om de enquête op papier in te vullen of op internet
(Survio.com)
De enquête bestond uit 3 meerkeuzevragen met bij elke vraag de mogelijkheid tot
het geven van een toelichting

-

Alle antwoorden zijn verwerkt inclusief de groepering van de toelichtingen naar
onderwerp
Respondenten zonder ingevulde persoonlijke gegevens zijn niet meegeteld.
De uitslag is door de werkgroep geverifieerd. Het toeval wil dat de stemmen binnen
de werkgroep 50-50 verdeeld waren in voor en tegen.
Beloofd is dat de gegevens op persoonsniveau vertrouwelijk behandeld zijn en dit
blijft zo.
Alle gegevens en de verwerkingswijze zijn goed inzichtelijk en kunnen (zonder
persoonsgegevens uiteraard) worden gepresenteerd aan Natuurmonumenten en
Gemeente indien gewenst.

De Uitslag
Aantal deelnemers:
Aantal inwoners ouder dan 20 jaar:
Opkomst:

339
746
45,4%

Dit is voor een enquête een zeer hoge opkomst en dit bevestigd het beeld dat dit een
onderwerp is wat erg leeft onder de bewoners.
Dit is een compliment waard voor iedereen.
Vraag 1

De uitslag is overduidelijk. Ruim 2/3e deel staat negatief tegenover de Natuurbegraafplaats.
In de volgende tabel staan de toelichtingen per soort, met daarachter het aantal bewoners
dat deze opmerking heeft gemaakt:

Te groot:
Al genoeg natuurbegraafplaatsen in (naaste) omgeving:
Te druk/teveel extra verkeer:
Zorgen over landbouwverkeer door het dorp:
Mooi om in natuur begraven te worden:
Mooi dat Nieuw-Balinge een begraafplaats krijgt:
Te commercieel, gaat in hoofzaak om het geld:
Zorgen over natuur en/of natura 2000:
Goed voor de natuur:
Geen fijn gevoel om bij begrafenissen/begraven mensen te wandelen:
Overig:
NB: 11 positieve respondenten vinden de Natuurbegraafplaats te groot en 5 te druk
NB: 3 negatieve respondenten vinden het mooi dat Nieuw-Balinge een begraafplaats krijgt
NB: 12 geen mening/neutraal respondenten vinden de begraafplaats te groot

Vraag 2:

100
43
32
26
6
23
14
24
7
8
17

Bij deze vraag is het beeld vrijwel hetzelfde als bij de vorige vraag. Ruim 2/3e deel vindt de
locatie niet geschikt.
Ook hier weer de tabel met de toelichtingen:

Te dicht op het dorp:
Goede plek:
Diversen:

88
13
26

Vraag 3:

Ook hier weer een grote meerderheid die hier geen gebruik van wil maken.
Maar nog altijd wel een flinke groep van 53 die wel gebruik zou willen maken van deze
mogelijkheid.
De volgende toelichtingen zijn hierbij gegeven:

Andere voorkeur:
Te groot, niet alleen voor eigen dorp:
Te duur:
Mooie optie:
Overig:

58
17
15
13
21

Hoe gaan we nu verder?
Wij gaan de Gemeente en Natuurmonumenten informeren over deze uitslag en gaan graag
het gesprek aan hierover.
We zullen jullie als bewoners uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen over de
Natuurbegraafplaats via Kontakt en Facebook.
Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie medewerking.

