Begraafplaatsen in Waddinxveen

INHOUD
INLEIDING

2

BEGRAAFPLAATSEN IN WADDINXVEEN

3

• Algemene Begraafplaats ‘Thijmhof’
• Gemeentelijke Begraafplaats Kerkweg-West
• Rooms-Katholieke Begraafplaats Sint Victorkerk
• Beheerder begraafplaatsen
BEGRAVEN EN ASBEZORGEN IN WADDINXVEEN

8

• De mogelijkheden
• Aangifte van overlijden
• De rol van de uitvaartondernemer
• De plechtigheid op de begraafplaats
• Grafkeuze
• Grafrust
• Tijden van begraven en asbezorgen
• Herbegraven
• Gedenktekens
• Grafbeplantingen
• Onderhoud van grafbedekking
OVERIGE INFORMATIE

24

• Uitvaartondernemers en uitvaartbegeleiders
• Steenhouwers
• Mogelijkheden tot crematie in de regio
• Verdere informatie
BIJLAGE
• Tarievenoverzicht
1

INLEIDING
De tijd tussen overlijden en begraven of cremeren is kort. Onder druk
van de omstandigheden nemen nabestaanden soms beslissingen waar
ze later spijt van hebben.
Deze brochure biedt u de mogelijkheid om van tevoren samen met uw
naasten hierover na te denken. Wellicht brengt u naar aanleiding van
deze brochure een bezoek aan de begraafplaats, zodat u een beter
beeld krijgt van de mogelijkheden.
De overledene kan al zelf keuzen hebben gemaakt over de uitvaart en
over begraven of cremeren. Maar vaak moeten nabestaanden de
beslissingen op het allerlaatste moment nemen. In het geval u kiest
voor een begrafenis, moet er ook een gekozen worden tussen een keldergraf, een eigen graf of een algemeen graf. Kiest u voor crematie
dan moet er gekozen worden tussen verstrooiing, een urnengraf of een
plaats in de urnenmuur of de urnentuin. Om de mogelijkheden goed af
te wegen, dienen u en uw nabestaanden te beschikken over de nodige
informatie.
In Waddinxveen bestaat er geen mogelijkheid tot crematie.
De informatie in deze brochure beperkt zich tot begrafenissen en het
bijzetten van urnen.
Misschien heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen.
U kunt dan terecht bij de adressen, die zijn vermeld op de
laatste bladzijde van deze brochure.

2

BEGRAAFPLAATSEN IN WADDINXVEEN
Een begraafplaats is vooral “de rustplaats van overledenen”. Het is
enerzijds een plek waar nabestaanden in alle rust de laatste eer aan
overledenen kunnen bewijzen, de overledenen kunnen gedenken en
hun emoties kunnen verwerken.
Anderzijds is het een plaats waar mensen zich terugtrekken uit een
rumoerige omgeving, om in contact te komen met de stilte, om na te
denken en zich te bezinnen. Dit doet geen afbreuk aan de gevoelens
van mededogen ten opzichte van hen die daar hun laatste rustplaats
hebben gevonden. De begraafplaats als rustplaats voor onze overledenen wordt geen geweld aangedaan als ook niet-nabestaanden
een ogenblik willen genieten van het groen, de flora en fauna en de
rust die zo kenmerkend is voor een begraafplaats.
In Waddinxveen zijn er drie plaatsen van rust en gedenking. Dit zijn de
twee gemeentelijke begraafplaatsen aan de Alberdingk Thijmlaan en
de Kerkweg-West en de Rooms-Katholieke Begraafplaats bij de Sint
Victorkerk.
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Algemene begraafplaats “Thijmhof” aan
de Alberdingk Thijmlaan
Deze begraafplaats, gelegen aan de rand van het Gouwebos, is sinds
1974 in gebruik en heeft volop plaats om te begraven of as bij te zetten. In 2002 is de begraafplaats ingrijpend gerenoveerd. De entree
naar de begraafplaats wordt gevormd door het poortgebouw, waardoor begrafenisstoeten de begraafplaats betreden. Hier kunnen bezoekers elkaar ontmoeten. In het poortgebouw bevindt zich tevens het
kantoor van de beheerder van de gemeentelijke begraafplaatsen.
De beheerder van de gemeentelijke begraafplaatsen kan u algemene informatie verstrekken, de juiste locaties van bepaalde graven
aanwijzen en de graven onderhouden.
Daarnaast begeleidt de beheerder de begrafenisplechtigheden zoals de nabestaanden
dat graag willen. Voor mindervaliden of
ouderen is een rolstoel beschikbaar die op
de begraafplaats gebruikt mag worden.
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Op de begraafplaats is een algemeen gedeelte en een apart gedeelte
voor rooms-katholieke begravingen aanwezig. Er zijn enkele urnenmuren, een urnentuin en een verstrooiingsveld. Verspreid over de begraafplaatsen ligt een aantal pleintjes met zitgelegenheid, waar bezoekers
van de rust kunnen genieten. Nabij het hoofdplein op de begraafplaats
ligt een gedenksteen voor hen die zijn gevallen in de strijd in
Nederlands Indië. Tenslotte
bevinden zich op de begraafplaats twee algemene gedenktekens: één voor overledenen,
waarvan de as is verstrooid over
het verstrooiingsveld en één
voor overledenen, waarvan de
stoffelijke resten na ruiming van
graven zijn herbegraven in een
verzamelgraf.
Openingstijden algemene begraafplaats Thijmhof
De algemene begraafplaats “Thijmhof” kent openingstijden.
Gedurende de periode waarin de zomertijd geldt kunt u de begraafplaats bezoeken tussen 7.30 uur en 22.00 uur. In de periode waarin
de wintertijd geldt kunt u tussen 8.00 uur en 19.00 uur een bezoek
aan de begraafplaats brengen.
Buiten openingstijden zijn de deuren in het poortgebouw automatisch
gesloten. Personen die nog aanwezig zijn na sluitingstijd kunnen via
een zijuitgang de begraafplaats verlaten.
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Gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkweg-West
De oude gemeentelijke begraafplaats is fraai gelegen aan de rand
van één van de oude dorpskernen van Waddinxveen. Door haar vormgeving en de verstilde sfeer is deze plek een bezoek meer dan waard.
Van bekende Waddinxveense families zijn oude grafstenen met grafversierselen te zien.
Op deze begraafplaats vindt u de oorlogsgraven van vijf slachtoffers,
die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. De graven worden in
overleg met de Oorlogsgravenstichting onderhouden.
Deze begraafplaats biedt alleen nog een beperkt aantal plaatsen voor
bijzetting in familiegraven. Daarbuiten wordt er niet meer begraven op
deze begraafplaats.
Het entreegebouw met het opschrift “Memento Mori” (Gedenk te sterven) is gesloten. U kunt de begraafplaats betreden via het poortje aan
de oostzijde van het gebouw.
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Rooms-Katholieke Begraafplaats bij de Sint Victorkerk
Deze begraafplaats achter de Zuidkade 176 wordt beheerd door het
parochiesecretariaat van de Rooms-Katholieke Kerk. De begraafplaats
is dagelijks geopend. De ingang van deze begraafplaats bereikt u door
langs het parochiegebouw te wandelen.
Er wordt niet meer begraven op deze begraafplaats. Informatie is te
verkrijgen bij het parochiesecretariaat via 0182 - 612452.
Beheerder begraafplaatsen
Voor algemene informatie, voor het aanwijzen van de juiste locaties van
bepaalde graven en voor onderhoudszaken kunt u tijdens werktijden
telefonisch contact opnemen met de beheerder van de begraafplaatsen middels telefoonnummer 0182 - 618711. Voor overige informatie
kunt u terecht bij De Gemeentebalie van de gemeente Waddinxveen.
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BEGRAVEN EN ASBEZORGEN
IN WADDINXVEEN
De mogelijkheden
In de Wet op de Lijkbezorging zijn regels vastgelegd waaraan moet
worden voldaan bij het overlijden van een persoon.
Het gemeentebestuur beslist over het te voeren beleid van de twee
gemeentelijke begraafplaatsen in Waddinxveen. Dit beleid is vastgelegd
in de “Verordening op het gebruik en beheer van de gemeentelijke
begraafplaatsen in de gemeente Waddinxveen”.
Daarnaast zijn er regels voor graven, asbezorging en voorschriften voor
grafbedekking vastgesteld.
Het belangrijkste uitgangspunt is dat respect wordt betoond aan de
gevoelens van de nabestaanden en eerbied jegens de overledenen.
Aangifte van overlijden
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van een overlijden binnen de gemeente Waddinxveen een “Akte van Overlijden” op. Aangifte
van een overlijden kunt u doen bij De Gemeentebalie. Aangifte kan
worden gedaan door één van de nabestaanden of door de uitvaartondernemer. Hierbij moet een “bewijs van overlijden”, dat is afgegeven
door een arts of een gemeentelijke lijkschouwer, worden overlegd.
Na het opmaken van de akte geeft de ambtenaar van de burgerlijke
stand verlof tot cremeren of begraven. Het cremeren of begraven mag
niet eerder plaatsvinden dan 36 uur na het overlijden, maar ook niet
later dan vijf dagen na de dag van overlijden.
Voor het doen van aangifte van overlijden kunt u terecht bij
De Gemeentebalie in het gemeentehuis, geopend van maandag t/m
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donderdag van 8.30 tot 14.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De rol van de uitvaartondernemer
De voorbereiding van de begrafenis- of crematieplechtigheid wordt
over het algemeen verzorgd door een uitvaartondernemer. Deze
ondernemer kan de nodige afspraken voor de nabestaanden maken
en kan zorgen voor de administratieve en geldelijke afhandeling.
Vaak heeft deze persoon ook de regie over de crematie- of begrafenisplechtigheid.
De plechtigheid op de begraafplaats
Op de begraafplaats zijn alle voorzieningen beschikbaar voor de
gebruikelijke begrafenissen. Bijzondere wensen van nabestaanden,
kunnen altijd besproken worden met de uitvaartondernemer. De
gemeente Waddinxveen probeert zoveel mogelijk aan deze wensen
tegemoet te komen.
De rouwstoet betreedt de begraafplaats door het poortgebouw.
Belangstellenden, die wachten op de komst van de rouwstoet, kunnen
zich verzamelen op de pleintjes nabij het toegangspad buiten de
begraafplaats of in het poortgebouw.
De uitvaartondernemer kan ter voorbereiding van de plechtigheid tot in
details afspraken maken met de beheerder van de begraafplaats voor
wat betreft de gang van zaken op het terrein van de begraafplaats. De
beheerder begeleidt de rouwstoet naar het graf, draagt zorg voor de
afgesproken voorzieningen ter plekke en bedient de apparatuur. Na
afloop van de plechtigheid worden de nabestaanden begeleid naar het
poortgebouw. Het poortgebouw biedt geen mogelijkheid tot een uitgebreide afsluiting van de plechtigheid.
De uitvaartondernemer kan u over dergelijke mogelijkheden elders
informeren.
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Grafkeuze
Tijdens het eerste overleg met de uitvaartondernemer moet u veel
keuzes maken omtrent de asbezorging en begraving. Slechts bij hoge
uitzondering kan naderhand een herbegraving plaatsvinden. Hiervoor
zijn in de Wet op de Lijkbezorging strenge regels gesteld. Tevens zijn
hieraan hoge kosten verbonden.
In Waddinxveen zijn de volgende graven beschikbaar:
• Algemeen graf

• Algemeen urnengraf

• Algemeen kindergraf

• Eigen urnengraf

• Eigen graf

• Urnenmuur

• Keldergraf

• Asverstrooiing

Algemeen graf
Algemene graven worden uitgegeven voor een periode van tien jaar.
Verlenging is mogelijk met vijf jaar.
In een algemeen graf worden twee overledenen begraven. De gemeente bepaalt wie dat zijn.
Voor de nabestaanden is de
tweede overledene dus vrijwel
altijd een onbekende.
Het naderhand bijzetten van
familieleden of naasten is in
een algemeen graf niet mogelijk. Voor grafaankleding is
slechts de helft van het graf
beschikbaar.
Algemeen kindergraf
Overleden kinderen (tot twaalf jaar) kunnen op speciaal voor hen ge10

reserveerde akkers worden begraven. Zowel in het algemene gedeelte

als in het rooms-katholieke deel van de begraafplaats zijn deze akkers
aanwezig. Voor deze kindergraven gelden dezelfde bepalingen als voor
de algemene graven. Het begraven van een kind is uiteraard ook
mogelijk in een eigen graf.
Eigen graf
Het kenmerkende van een eigen graf is dat de rechthebbende zelf mag
bepalen wie erin begraven worden. Een eigen graf is aan te raden als
de wens bestaat dat een nabestaande te zijner tijd in hetzelfde graf
begraven wordt. In een eigen graf kunnen twee personen worden
begraven of vier asbussen worden bijgezet. Na de begraving van een
eerste overledene is het ook mogelijk om, in geval van crematie, te zijner tijd twee asbussen bij te laten plaatsen.
Eigen graven worden uitgegeven voor een periode van twintig jaar,
met de mogelijkheid om deze periode telkens te verlengen met tien jaar.
Indien de rechten niet zijn verlengd, verandert de status van het eigen
graf in de status van een algemeen graf. In dat geval kan de gemeente
bepalen wie in hetzelfde graf als tweede persoon wordt begraven.
Een eigen graf biedt ruime mogelijkheden voor grafbedekking.
De uitvaartondernemer of de beheerder van de begraafplaatsen
kan u informeren over de voorschriften.
Keldergraf
Op een aantal speciaal ingerichte gedeelten van de begraafplaats heeft
de rechthebbende van een eigen graf de mogelijkheid tot het plaatsen
van een grafkelder. In een grafkelder kunnen maximaal drie overledenen worden begraven of zes asbussen worden bijgezet. De grafkelder
moet, wanneer het recht is toegekend, direct daarna worden
geplaatst.
Zowel de grafkelder als de daarop liggende gedenksteen dienen te
voldoen aan een aantal voorwaarden. De uitvaartondernemer of de
beheerder van de begraafplaatsen kan u hierover informeren.
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Algemeen urnengraf
In de urnentuin op de begraafplaats kan de as van gecremeerde
overledenen worden bijgezet.
Het is mogelijk om de as bij te zetten op een algemene urnenplaats.
De asbus wordt in een door de gemeente beschikbaar gestelde sierurn geplaatst in de urnentuin. De nabestaanden kunnen hierbij kiezen
uit drie modellen. Deze sierurn wordt bevestigd op een tegel, waarop
een kleine plaquette kan worden gemonteerd. De algemene urnenplaats wordt uitgegeven voor een periode van tien jaar.
Eigen urnengraf
Een eigen urnengraf wordt uitgegeven voor twintig jaar. Verlenging is
mogelijk met telkens tien jaar. De rechthebbende bepaalt van wie de
as wordt bijgezet in het eigen urnengraf. Op deze graven zijn meerdere
mogelijkheden tot het plaatsen van een gedenkteken. Het urnengraf
en de grafbedekking moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Er zijn mogelijkheden voor het plaatsen van een staand of liggend
gedenksteentje. In een eigen urnengraf is plaats voor het bijzetten van
twee urnen.
Urnenmuur
In de urnenmuur
kan as worden
bijgezet van
gecremeerde overledenen. De urnenmuren bevinden
zich in de urnentuin
nabij de entree van
de begraafplaats.
Aan deze muren wordt een glasplaat bevestigd, waarop sierurnen
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geplaatst kunnen worden. Elke glasplaat biedt plaats aan één sierurn.

Er zijn eigen urnenplaatsen in de urnenmuur. In dit geval wordt een
eigen sierurn, met daarin de asbus, voor een periode van twintig jaar
geplaatst op een glasplaat. De nabestaanden kunnen achter de sierurn
een natuurstenen of glazen gedenkplaat bevestigen. De maten en
voorwaarden zijn bekend bij de uitvaartondernemers en de beheerder
van de begraafplaatsen.
De keuze voor een algemene plaats in de urnenmuur houdt in, dat
gedurende tien jaar de as wordt bewaard in een door de gemeente
beschikbaar gestelde sierurn. De nabestaanden kunnen een keuze
maken uit drie modellen. Deze sierurn wordt op een glasplaat in de
urnenmuur geplaatst. Achter de urn is ruimte voor een bescheiden
gedenkplaatje.
Asverstrooiing
Op de begraafplaats bevindt zich
een asverstrooiingsveld, waar
as van overledenen kan worden
uitgestrooid. Bij dit grasveldje
staat een algemeen gedenkteken, waarop een door de
gemeente beschikbaar gesteld
naamplaatje kan worden aangebracht. De beheerder van
de begraafplaats kan informatie
verstrekken.
Grafrust
De gemeente garandeert de wettelijke termijn van grafrust.
Het “ruimen” van graven wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Ruimen wil
zeggen dat de graven worden geopend en de stoffelijke resten worden
opgegraven. Deze stoffelijke resten worden dan tezamen
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in één verzamelgraf opnieuw begraven. Bij gebrek aan ruimte kan het
noodzakelijk zijn om gedeelten van de begraafplaats te ruimen.
De gemeente heeft op grond van de Wet op de Lijkbezorging het recht
dit te doen voor algemene graven van tien jaar en ouder en voor eigen
graven waarvan de rechten zijn verlopen. Het gemeentebestuur heeft
ervoor gekozen een graf niet eerder dan vijftien jaar na de begraving te
ruimen en een kindergraf minimaal één generatie (vijftig jaar) te handhaven uit piëteitsoverwegingen voor de ouders.
Voor nabestaanden houdt de grafrust in, dat slecht bij hoge uitzondering wordt toegestemd in het herbegraven van overledenen.
Tijden van begraven en asbezorgen
Voor begraven en asbezorging zijn onderstaande tijden vastgesteld:
• op werkdagen van 09.00 uur tot 15.00 uur;
• op zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Begraven buiten deze tijden op werkdagen en op zaterdag is in bijzondere gevallen mogelijk. Hiervoor wordt een toeslag op het normale
tarief geheven.
Herbegraven
Slechts bij hoge uitzondering wordt door burgemeester en wethouders
toestemming verleend om een herbegraving te laten plaatsvinden.
In veel gevallen dient op grond van de Wet op de Lijkbezorging tevens
een verklaring van geen bezwaar te worden afgegeven door de
Inspecteur op de Lijkbezorging van het Ministerie van Justitie.
De meest voorkomende oorzaak voor het aanvragen van een herbegraving is, dat de overledene in een algemeen graf is begraven, terwijl
achteraf een eigen graf gewenst wordt. Het is daarom van groot
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belang dat de nabestaanden vooraf een weloverwogen keuze maken.

Voor een herbegraving uit een ondergraf van een algemeen graf is
toestemming noodzakelijk van familieleden van de andere overledene
die begraven ligt in het graf. De kosten zijn in dergelijke gevallen zeer
hoog, omdat het in feite een dubbele herbegraving betreft.
Gedenktekens
Op een graf kan een gedenkteken worden geplaatst. Voor een rustig
uiterlijk van de begraafplaats is het gewenst dat grafbedekking en
grafstenen van duurzame materialen zijn gemaakt en aan bepaalde
voorschriften voldoen. Hiertoe zijn voorschriften grafbedekking,
behorende bij de Verordening Begraafplaatsen, vastgesteld door het
College van burgemeester en wethouders.
Voor het plaatsen van een gedenkteken is een vergunning noodzakelijk
en moeten plaatsingsrechten worden betaald. De steenhouwerijen in
onze regio zijn op de hoogte van de gestelde eisen.
Algemene graven met gestapelde stenen
Vastgestelde maten voor een gedenkteken:

hoogte :

0,25 m

breedte:

0,46 m

dikte:

0,20 m

De stenen dienen te worden uitgevoerd met facetrand van

0,04 m

Aan de voorzijde van het gedenkteken kan een laagblijvende beplanting worden aangebracht in een ruimte van 50 cm uit de hartlijn van
het gedenkteken. Dit vak is, indien gewenst, onderverdeeld in twee
gelijke delen van 50x50 cm, waarbij iedere rechtverkrijgende recht
heeft op één deel.
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Algemene graven met vrij geplaatste gedenktekens
Maximale maten voor een gedenkteken:

hoogte:

1,00 m

breedte:

0,35 m

dikte :

0,35 m

Aan de voorkant van het
gedenkteken in een ruimte van
50 cm uit de hartlijn van het
gedenkteken kan een laagblijvende beplanting worden
aangebracht. Dit vak is indien
gewenst onderverdeeld in twee
gelijke delen van 50x50 cm,
waarbij iedere rechtverkrijgende
recht heeft op één deel.
Algemene kindergraven
Voor gedenktekens op algemene kindergraven
gelden de volgende maximale afmetingen:

hoogte:

1,00 m

breedte:

0,45 m

dikte:

0,30 m

Aan de voorkant van het gedenkteken kan 30 cm uit de hartlijn een
laagblijvende beplanting worden aangebracht.
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Eigen graven met een staand gedenkteken
De volgende maximale maten gelden voor
staande gedenktekens:

hoogte:

1,00 m

breedte:

0,75 m

dikte:

0,30 m

Grafbedekking met grind of steensplit is toegestaan, mits deze is aangebracht binnen een met elkaar verbonden stelsel van duurzame randen, passend bij het gedenkteken.
De maximale afmetingen voor de randen zijn:

hoogte:

0,10 m

breedte:

0,10 m

De laagdikte van de grafbedekking is minimaal 5 cm en maximaal
8 cm. De bedekking mag niet meer dan 4 cm boven het maaiveld uitsteken.
Eigen graven met een liggend gedenkteken
Voor een liggend gedenkteken op een eigen graf
gelden de volgende maximale afmetingen:

hoogte:

0,08 m

lengte:

1,80 m

breedte:

0,75 m

In combinatie met een liggend gedenkteken is geen grafbedekking
mogelijk.
De kosten van verwijdering van een liggend gedenkteken worden bij
een nieuwe bijzetting volgens het dan geldende tarief doorberekend
aan de rechthebbende.
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Keldergraven
Een betonnen prefab grafkelder mag de
volgende standaard afmetingen te hebben:

lengte:

2,32 m

breedte:

1,02 m

hoogte:

1,70 m

lengte:

2,55 m

breedte:

1,15 m

dikte:

0,10 m

De liggende gedenkplaat mag de volgende
maximale afmetingen hebben:

Op het keldergraf wordt een liggend gedenkteken geplaatst.
Het is niet mogelijk het graf te bedekken met planten of grind.
Bij opening van het graf voor een bijzetting of ruiming wordt de
liggende steen voor rekening van de rechthebbende verwijderd.
De kosten worden volgens het dan geldende tarief berekend.
Urnengraf in de urnentuin
Het betonnen urnengraf mag de volgende
maximale afmetingen hebben:
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lengte:

0,50 m

breedte:

0,50 m

diepte:

0,70 m

De rechthebbende heeft de vrije keuze tussen een liggend en een
staand gedenkteken.
Het liggende gedenkteken mag de volgende
maximale afmetingen hebben:

lengte:

0,60 m

breedte:

0,60 m

dikte:

0,08 m

hoogte:

0,60 m

breedte:

0,40 m

dikte:

0,15 m

Het staande gedenkteken mag de volgende
maximale afmetingen hebben:

Algemene urnenplaats in de urnentuin
De asbus wordt geplaatst in een door de gemeente beschikbaar
gestelde sierurn in de urnentuin. Deze sierurn wordt bevestigd op
een tegel.
De rechtverkrijgende kan een plaquette laten monteren op de tegel.
Deze plaquette dient op 0,05 m vanaf de voorrand van de tegel
bevestigd te worden.
De plaquette heeft de volgende maten

lengte:

30 cm

breedte: 10 cm
dikte:

3 cm
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Algemene urnenplaats in de urnenmuur
De asbus wordt geplaatst in een door de gemeente beschikbaar
gestelde sierurn in de urnenmuur. Deze sierurn wordt bevestigd op
een glazen plaat.
De rechtverkrijgende kan een gedenkplaat laten monteren op de muur,
waarbij de linkerrand ervan 8 cm boven de linkerzijkant van de glasplaat dient te worden bevestigd.
De plaquette heeft de volgende maten

lengte:

35 cm

hoogte: 10 cm
bij natuursteen:

dikte:

3 cm

bij gehard glas:

dikte:

1 cm

Op de glasplaat kan geen beplanting aangebracht worden.
Bloemversieringen kunnen voor de glasplaat aan de voet van de muur
geplaatst worden. Hiervoor zijn de steensplitranden voor de urnenmuur
bestemd.
Eigen urnenplaats in de urnenmuur
De rechthebbende van een eigen urnenplaats kan een eigen sierurn
plaatsen op een glasplaat in de urnenmuur.
De sierurn dient duurzaam bevestigd te zijn op een plaat aan de
urnenmuur. Achter de sierurn is een ruimte op de muur gereserveerd,
waarop een gedenkplaat bevestigd kan worden. Deze gedenkplaat
dient met de linkerrand recht boven de linkerzijkant van de plaat
bevestigd te worden, waarbij tussen de bovenzijde van de plaat en de
onderzijde van de gedenkplaat een ruimte van 8 cm vrijgehouden
wordt. De bevestiging in de muur vindt plaats met bronzen of roestvrij
stalen pennen. Indien gewenst kan een ruimte tussen de muur en de
gedenkplaat van 10 mm worden vrijgehouden. Hiervoor kunnen roestvrij stalen tonnetjes van 10 mm lengte over de bevestigingspennen
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geschoven worden.

De gedenkplaat dient de volgende
afmeting te hebben:

lengte:

35 cm

hoogte: 30 cm
bij natuursteen:

dikte:

3 cm

bij gehard glas:

dikte :

1 cm

Op de glasplaat kan geen beplanting worden aangebracht.
Bloemversieringen kunnen voor de glasplaat aan de voet van de muur
geplaatst worden. Hiervoor zijn de steensplitranden voor de urnenmuur
bestemd.
Asverstrooiing op het verstrooiingsveld
Aan de rand van het asverstrooiingsveld staat een algemeen gedenkmonument, waarop nabestaanden een naamplaatje van de overledene
kunnen laten aanbrengen.
Het plaatje is vervaardigd uit bronskleurig kunststof en wordt beschikbaar gesteld door de gemeente. Naam, geboortedatum en overlijdensdatum worden hierin gegraveerd. Andere teksten of afbeeldingen zijn
niet mogelijk.

Grafbeplantingen
Op een aantal grafsoorten is beplanting toegestaan. Het is niet toegestaan om grafbeplantingen buiten de daartoe beschikbare gedeeltes
aan te brengen.
Plantensoorten mogen niet woekerend zijn of zich via worteluitlopers
verspreiden.
Grafbeplantingen dienen zodanig te worden aangelegd en onderhouden, dat zij een graf accentueren zonder de harmonie met de
omgeving te verstoren. Zij dienen voldoende winterhard te zijn.
Bomen, heesters en coniferen met een opgaande groeiwijze zijn
niet toegestaan.
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Aanbevolen plantensoorten voor grafbeplanting zijn:
éénjarige perkplanten

Nepeta mussinii

Alyssum saxatile

Phlox amoeba

Antennaria tomentosa

Primula veris

Arabis caucasica

Primula juliae hybriden

Armenia pseudarmeria

Santolina chamaecyparissus

Aubretia soorten

Saxifraga soorten

Bergenia cordifolia

Sedum acre

Cerastium tomentosum

Sedum spectabile cv

Cerastium biebersteinii

Sedum spurium cv

Dianthus soorten

Sempervivum soorten

Draba sibirica

Stacys byzantia

Erica en Calluna soorten

Thymus soorten

Euonymus laagblijvende soorten

Vaccinium lage soorten

Iberis sempervirens

Veronica repens

Leonthopodium alpinum

Vinca minor

Mimulus soorten

Viola cornuta soorten

Als grafbeplanting tijdelijk moet worden verwijderd voor een bijzetting
of voor grondaanvulling, kan het voorkomen dat hergebruik van de
aanwezige planten niet mogelijk is. In deze gevallen heeft de beheerder
van de gemeentelijke begraafplaats het recht de beplanting te verwijderen en af te voeren.

Onderhoud van grafbedekking
Het normale onderhoud van grafbedekking wordt door de gemeente
verzorgd. U betaalt hiervoor éénmalig een afkoopsom. De gemeente
verzorgt het gras en de winterharde beplanting op het graf. De grondstroken rond het graf worden regelmatig geschoffeld. Gedenkstenen
worden na verzakking recht gezet.
Het schoonhouden van gedenktekens en het herstellen van gebroken
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of beschadigde gedenktekens, alsmede het schilderen of plakken van

de letters van de gedenktekens vallen buiten het onderhoud. Ook het
onderhoud aan steensplit- of grindbedekking valt buiten het normale
onderhoud.
Na afloop van de onderhoudsperiode, die gelijk is aan de uitgifteperiode van het graf, wordt het onderhoud aangepast. Grafbeplanting
en grafstenen kunnen dan door de gemeente worden verwijderd en
het graf kan dan geheel van gras worden voorzien. Dit gazon wordt
uiteraard door de gemeente onderhouden.
De nabestaanden dienen bloemversieringen, losse objecten op het
graf en éénjarige beplantingen te verzorgen. Als dit onvoldoende
gebeurt, heeft de beheerder van de begraafplaats het recht om deze
te verwijderen. De beheerder is hiervoor geen vergoeding verschuldigd.
Als in een naastliggend graf wordt begraven kan het voorkomen dat de
gemeente de grafbedekking tijdelijk verwijdert. Op het graf kan in dergelijke gevallen grond uit het naastliggend graf worden gedeponeerd.
Uiteraard wordt daarna het graf in de oorspronkelijke staat hersteld.
Als er volgens de beheerder werkzaamheden aan het graf moeten
worden uitgevoerd, of als de beheerder anderszins contact zoekt met
de rechthebbende, wordt aan de voorzijde van het graf een bordje
geplaatst met het verzoek contact op te nemen met de beheerder.
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OVERIGE INFORMATIE
Uitvaartondernemers en -begeleiders
De meest recente lijst met namen en adressen van uitvaartondernemers uit de regio kunt u vinden in de gemeentegids Waddinxveen
en in het telefoonboek. Advertenties van uitvaartverzorgers staan in
dag- en weekbladen. Als u beschikt over een uitvaartverzekering kunt
u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij.

Steenhouwers
U wordt geadviseerd om een bedrijf te kiezen dat aangesloten is bij de
Algemene Bond van Natuursteenbedrijven (ABN). Deze bedrijven zijn
op de hoogte van de eisen die op de begraafplaats worden gesteld en
houden hiermee rekening. De ABN kent een eigen geschillencommissie.
Adressen van aangesloten bedrijven binnen de regio kunt u aanvragen
bij het secretariaat van de ABN te Leusden, telefoon 033 - 4947518.

Mogelijkheden tot crematie in de regio
In onze regio is een aantal crematoria. Het dichtsbijzijnde is in Gouda
(IJsselhof, 0182 - 514391). Inlichtingen kunt u ook verkrijgen via de uitvaartondernemers.

Verdere informatie
Als u na het lezen van deze brochure vragen heeft, dan kunt u terecht
bij De Gemeentebalie. De Gemeentebalie is telefonisch bereikbaar via
telefoonnummer 0182 - 624500 van maandag tot en met donderdag
tussen 8.30 uur en 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur.
Wilt u een bezoek brengen aan de Algemene Begraafplaats “Thijmhof”,
dan kan dit tijdens de openingstijden. Deze zijn gedurende de periode
waarin de zomertijd geldt tussen 07.30 uur en 22.00 uur en gedurende
de periode waarin de wintertijd geldt tussen 08.00 uur en 19.00 uur.
Als u bij uw bezoek begeleiding door de beheerder wenst, kunt u
voor een afspraak telefonisch contact opnemen via telefoonnummer
0182 - 618711.
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