Betreft: advies gemeente Den Haag islamitische begraafplaats
Geachte raadsleden van Den Haag,
Noodzaak
Tot ons bereikte het bericht dat de burgers van Den Haag, met een islamitische achtergrond, hun
zoektocht naar een eigen begraafplaats als moeizaam ervaren. Als branchevereniging van
islamitische uitvaartorganisaties willen we nogmaals het belang en noodzaak onderstrepen van een
islamitische begraafplaats voor de burgers van Den Haag die de islam als religieuze achtergrond
hebben.
Advies LOB
Onlangs heeft de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) een advies uitgevaardigd aan de
gemeenten van Nederland, om mensen met een islamitische achtergrond te helpen (faciliteren) bij het
stichten van eigen begraafplaatsen voor en door de islamitische gemeenschap. De branchevereniging
van islamitische uitvaartorganisaties van Nederland (BIUN) ondersteunt dit advies die u aantreft in de
bijlage.
De burgers van Den Haag en hun laatste rustplaats
De gemeente zou deze groep burgers van Den Haag enorm van dienst zijn bij het helpen van het
vinden van een begraafplaats in de omgeving van Den Haag. Het blijft een enorme drempel om jouw
overleden geliefde (noodgedwongen) te begraven in Nederland op een plek dat zich bevindt op een
afstand van bijna drie uur rijden met de auto. Het is voor Hagenaren letterlijk even ver rijden als naar
Frankrijk (Roubaix). Het is geschikter en gepaster voor de burgers van Den Haag om niet ver van huis
hun overleden geliefden te kunnen begraven en bezoeken.
Extreem tekort en veel behoefte
Wij vertrouwen erop dat de gemeente Den Haag ook deze groep Hagenaren in hun behoefte en recht
kan voorzien op een eigen begraafplaats. Men dient ook rekening te houden met het feit dat er een
extreem tekort is aan begraafplaatsen voor mensen in Nederland die de islam als religie aanhangen.
Wij hopen dat de gemeente Den Haag het lukt om deze groep inwoners, met een islamitische
achtergrond, te helpen bij het vinden van een geschikte locatie voor een laatste rustplaats in de
omgeving.
Indien er vragen zijn, voelt u zich dan vrij om ons altijd te contacteren.
Met vriendelijke groet,
Sofyan al Kandoussi (voorzitter)
Namens het bestuur.
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