ALGEMENE
BEGRAAFPLAATSEN
IN MOLENLANDEN

INLEIDING
Voor u ligt de informatiefolder over de begraafplaatsen van
de gemeente Molenlanden. In deze folder vindt u allerlei
informatie over begraven, soorten graven, tarieven e.d.
Informatie die u nodig hebt, wanneer u een dierbare
hebt verloren of wanneer u zich alvast wilt oriënteren op
de mogelijkheden voor uw eigen uitvaart. Maar ook als u
rechthebbende bent van een graf in onze gemeente, kunt u
vragen hebben over voorzieningen op onze begraafplaatsen.

REGEL TIJDIG UW UITVAARTWENSEN
Als u tijdig nadenkt over uw wensen van uw eigen uitvaart kunt
u weloverwogen keuzes hierin maken.
Een handig hulpmiddel hierbij is het uitvaartwensenformulier,
verkrijgbaar bij een begrafenisondernemer of via internet.
Als u informatie wenst over begraven dan kunt u gelijk verder
lezen. Wilt u informatie over cremeren dan is het voorlaatste
hoofdstuk voor u van toepassing. We nodigen u uit deze folder
door te nemen, te kijken of uw voorkeur erin staat en daarna
eventueel contact met ons op te nemen.

HOE REGEL IK EEN BEGRAFENIS?
Na het overlijden van een familielid hebt u als nabestaande
veel zaken te regelen. Mede gelet op de emotionele
omstandigheden rond het overlijden van een naaste is het
raadzaam een begrafenisondernemer in te schakelen bij de
afhandeling van de formaliteiten.
Een begrafenisondernemer inschakelen
Een begrafenisondernemer is op de hoogte van alle wettelijke
regelingen en neemt vaak alle praktische zaken uit handen
van de nabestaanden. Hij/zij kan u helpen goede beslissingen
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te nemen in deze verdrietige tijd en kan u uitleg geven over
de vele mogelijkheden die er zijn. U kunt er echter ook voor
kiezen om een uitvaart zelf te regelen, mede dankzij een keur
aan internetsites en brochures die duidelijk maken hoeveel
mogelijkheden er tegenwoordig zijn.
Aangifte van overlijden
In de regel zal de begrafenisondernemer
de aangifte van overlijden verzorgen.
De gemeente verleent hiermee
toestemming dat er begraven mag
worden.
Wanneer kan er begraven worden?
De begrafenis moet uiterlijk 6
werkdagen na overlijden plaatsvinden!
De begrafenisondernemer reserveert
een datum en tijdstip voor de plechtigheid
op de webagenda van de gemeentelijke
begraafplaatsen.
Op werk- en zaterdagen van 9:00 tot 15:00 uur zijn de
begraafplaatsen beschikbaar voor een begrafenis.
Via de webagenda kunt u al uw wensen voor de plechtigheid
kenbaar maken, zoals datum en tijdstip, welke begraafplaats,
soort graf, klokluiden en alle overige wensen.
Wat zijn de werkzaamheden van de beheerder van een
begraafplaats?
Nadat een begrafenis via de webagenda is opgegeven, wordt
deze gecontroleerd en administratief verwerkt en door de
beheerder van de begraafplaats in uitvoering genomen.
De beheerder is verantwoordelijk voor de gang van zaken op
de begraafplaats.
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De plechtigheid
De plechtigheid wordt verzorgd door de
begrafenisondernemer. Op de begraafplaats wacht de
voorloper, dit is de persoon die de stoet naar het graf
begeleidt. Indien gewenst heeft de voorloper al een telefoontje
gehad van de ondernemer om het klokluiden te starten.
Wanneer de stoet op de begraafplaats is aangekomen, wordt
de kist met overledene op een rijdende- of draagbaar gezet
(dit doen professionele dragers of de familie en/of vrienden)
waarachter zich de stoet formeert. De stoet wordt door de
voorloper naar het graf geleid waar de kist van de baar wordt
getild en op de graflift wordt gezet. Dit is een toestel dat de kist
in het graf kan laten dalen. Nadat de kist juist op de lift staat
worden eventuele bloemstukken rond het graf gelegd, waarna
de familie door de ondernemer wordt
verzocht plaats te nemen rond het graf.
De voorloper laat op een teken van de
ondernemer of predikant de kist dalen
als dit gewenst wordt. Hij maakt na het
dalen van de kist een korte buiging en
treedt terug.
Na de plechtigheid
Het graf wordt altijd diezelfde dag
gesloten, de bloemen worden erop
gelegd en er wordt tijdelijk (6 maanden) een bordje op het graf
geplaatst met de naam, geboorte- en overlijdensdatum van de
overledene.
Bijzetting
Als het om het bijzetten van een overledene in een bestaand
particulier graf gaat moet er ruimte gemaakt worden om te
graven. Dit houdt in dat de grafbedekking (het monument) van
het graf gehaald wordt, waarbij soms de direct naastgelegen
grafbedekkingen ook verwijderd worden.
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Het is prettig voor de familie om tijdens de plechtigheid rond
het graf plaats te kunnen nemen.
Samenvoegen van lagen
Als u een bestaand particulier graf hebt, heeft u de
mogelijkheid om de volle lagen van het graf samen te laten
voegen onder de onderste laag van het graf. Dit mag alleen
als er minimaal 15 jaar verstreken is na de laatste begraving
en er niet eerder lagen zijn samengevoegd, mits dit mogelijk
is vanwege het grondwaterpeil en/of de grondkwaliteit en de
stoffelijke resten voldoende zijn verteerd. Dit eigen risico is
voor de opdrachtgevende familie. Daarbij komt de verplichting
om jaarlijks een onderhoudsbijdrage te betalen.
Nieuw graf
Als het om een nieuw graf gaat, geldt de regel dat die op
volgorde uitgegeven wordt. De ruimte rond een nieuw graf
is meestal ruim voldoende zodat er niets verplaatst hoeft te
worden.

WELKE SOORTEN GRAVEN ZIJN ER?
Wanneer er sprake is van begraven moet er ook een graf
komen. In Nederland zijn er twee verschillende soorten graven:
een algemeen graf; ook wel een huurgraf genoemd en een
particulier graf; ook wel familiegraf
of eigen graf genoemd. Een graf
wordt pas uitgegeven als iemand
is overleden. Het is alleen mogelijk
een aansluitend particulier graf
te reserveren als er een bloed- of
aanverwantschapsverband is t/m de
3de graad.

4

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?
Algemeen graf
Algemene graven zijn graven van de gemeente waarin aan
een ieder gelegenheid wordt geboden tot het begraven van
overledenen. In een algemeen graf (2- of 3-lagen) worden
personen begraven die tijdens het leven vreemden waren voor
elkaar, maar toevallig na elkaar overleden zijn. Zo’n graf is vaak
te herkennen doordat er verschillende stenen zijn aangebracht
op 1 graf. Voor 15 jaar wordt een gebruiksrecht afgegeven.
Na deze periode hebben de nabestaanden geen enkele
zeggenschap meer over het graf. Het gedenkteken wordt
verwijderd en de gemeente is vrij om tot ruimen over te gaan.
Particulier graf
Een graf kopen kan ook. U koopt dan het recht om te
begraven in een particulier graf (voor 2 personen). In de
kernen Bleskensgraaf, Groot-Ammers, Langerak, Oud Alblas,
Nieuwpoort, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk voor maximaal
3 personen en in Giessenburg, C.M. van Houwelingweg en
Wijngaarden nieuw maximaal 1 persoon / 2 naast elkaar. De
rechthebbende heeft het graf op naam staan en bepaalt wie in
het graf worden begraven.
Na afloop van de eerste termijn van
uitgifte (u heeft hierin de keuze tussen
20, 30 of 50 jaar) kan het recht op het
graf telkens worden verlengd met 5,
10, 15 of 20 jaar.
In een particulier kindergraf wordt een
kind tot 13 jaar begraven. Deze graven
worden voor onbepaalde tijd in stand
gehouden.
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In een particulier urnengraf kunnen twee urnen of asbussen
worden bijgezet. Hierbij is een keuze mogelijk tussen
ondergronds en bovengronds bijzetten. In Arkel, Giessenburg,
C.M. van Houwelingweg, Groot-Ammers, Langerak,
Nieuwpoort, Oud-Alblas en Streefkerk kan in de urnenmuur of
een urnenzuil een urn of asbus worden bijgezet.
Wie vraagt aan?
De begrafenis- of uitvaartonderneming zal in de regel de keuze
van het graf aan ons doorgeven, gelijktijdig met het regelen
van de gehele begrafenis.
Wat kost het?
De prijzen van de graven zijn vermeld op het inlegvel. Deze
bedragen zijn inclusief het onderhoud.

WAT VOOR GRAFBEDEKKING MAG ER
WORDEN AANGEBRACHT?
Op alle soorten graven mag een grafbedekking worden aangebracht. Dit kan in de vorm van een gedenkteken met/of
beplanting. Hiervoor gelden uiteraard wel regels en heeft u een
vergunning nodig, die u kunt aanvragen bij de administratie van
de begraafplaatsen.
Wat zijn de voorwaarden?
De grafbedekking moet aan de volgende maximale maten
voldoen, tenzij anders vermeld. Zie hiervoor de volgende
bladzijde.
Het gedenkteken mag van glas zijn, keramiek, metaal, elke nietporeuze duurzame natuursteensoort, duurzame kunststoffen
en verduurzaamde houtsoorten voorzien van een keurmerk.
Het moet gefundeerd zijn.
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Maximale maten grafbedekking
Staand
gedenkteken
h x b in cm

Liggend
Grafbeplanting
gedenkteken
l x b in cm
l x b x h in cm

Particulier graf

90 x 80

180 x 80

180 x 80 x 50

Particulier dubbelgraf

90 x 160

180 x 160

180 x 160 x 50

Particulier kindergraf

70 x 60

100 x 60

100 x 60 x 50

Particulier urnengraf

60 x 60

60 x 60

60 x 60 x 50

Particuliere urnennis

afdekplaat ter
grootte van nis

-

-

Algemeen graf

-

50 x 70

50 x 70 x 35

Grafkelder,
waarvan de afdekplaat
op maaiveldniveau is

90 x niet breder afmetingen
dan afmeting
conform
grafkelder
grafkelder

-

De minimale afmeting bedraagt (l x b x h) 30 x 30 x 5 cm.

Wie vraagt aan?
Vaak is de steenhouwerij of
de begrafenisonderneming de
aanvrager van de vergunning, maar
de eigenaar van de grafbedekking
mag dit ook zelf doen. De aanvraag
moet worden ondertekend door
de eigenaar van de grafbedekking,
ook als de steenhouwer of de
begrafenisondernemer dit aanvraagt.
Hoe moet de vergunning aangevraagd worden?
U kunt de vergunning aanvragen via de mail
begrafenis@jouwgemeente.nl. Bij de aanvraag moet een
tekening worden meegestuurd met daarop de volgende
gegevens:
•

een boven-, voor- en zijaanzicht met de hoogte-, breedte-,
dikte- en lengtematen;
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•
•
•

de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
de woordindeling van het opschrift en de plaats van de
figuratie(s);
het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging
van het gedenkteken daarop.

Hoe lang duurt het?
Het afgeven van de vergunning duurt maximaal 4 weken.
Wat kost het?
Het bedrag voor het afgeven van de vergunning is vermeld op
het inlegvel.

ASBESTEMMING

In onze gemeente is het niet mogelijk om te cremeren, maar
wel is het mogelijk de as van een overledene te verstrooien of
een asbus bij te zetten op onze begraafplaats.
Wat zijn de mogelijkheden?
U laat een urn plaatsen in een particulier graf
Heeft u een particulier graf? Dan kunt u de asbus in het graf
laten bijplaatsen, op het graf is ook mogelijk, maar dan in een
urn.
U koopt een particulier urnengraf
Dit is een graf voor 2 asbussen met of zonder urn, die onder- of
bovengronds kan worden bijgezet. Een particulier urnengraf
wordt uitgegeven voor 5, 10 of 20 jaar.
U koopt een particuliere urnennis in een zuil (in Arkel,
Giessenburg, C.M. van Houwelingweg, Groot-Ammers, Langerak
en Nieuwpoort) of urnenmuur (in Oud-Alblas en Streefkerk)
Dit is een plaats in een zuil of muur voor 2 asbussen met of
zonder urn. Een particuliere urnennis wordt uitgegeven voor 5,
10 of 20 jaar.
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U laat de as verstrooien
U kunt as laten verstrooien op of in een particulier graf, een
particulier urnengraf of op het algemene verstrooiingsveld op
de begraafplaats in Arkel, Brandwijk en Nieuw-Lekkerland.
Ook is het mogelijk om met toestemming van de eigenaar
van de grond de as te verstrooien op een door de overledene
of nabestaande gewenste plek binnen de grenzen van de
gemeente Molenlanden.
Het verstrooien van de as is niet toegestaan op de verharde
delen van de weg en het mag geen overlast of hinder geven
voor derden.
Wie vraagt aan?
U of de begrafenisondernemer kan via de website
www.begraafplaatsagenda.nl een afspraak maken voor het
plaatsen van de asbus of het verstrooien van de as.
De handleiding hiervoor kunt u vinden op onze website
www.molenlanden.nl/begrafenisondernemer.
Wat zijn de voorwaarden?
Het bezorgen van de as op de begraafplaats kan op werk- en
zaterdagen plaatsvinden van 09:00 tot 15:00 uur.
Er is een voorloper aanwezig die de asbezorging zal uitvoeren,
uiteraard mag u dat ook zelf verzorgen. Het bereidverklaringformulier ontvangst asbus en het ontvangstbewijs asbus
met het crematienummer (deze formulieren
heeft u ontvangen van het crematorium)
moeten voor het begin van de
asbezorging worden ingeleverd bij de
beheerder van de begraafplaats.
Wat kost het?
De kosten van het bijzetten van de
asbus of urn of het verstrooien van de
as vindt u op het inlegvel.
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BEGRAAFPLAATSEN
In de gemeente Molenlanden heeft iedere kern, behalve
Kinderdijk, een eigen begraafplaats:
Arkel

Kerkeind 29a achter de Koepelkerk,
Hervormde kerk;
Bleskensgraaf
Meulenbroek t.h.v. nummer 16;
Brandwijk
Beatrixstraat 9a en
Brandwijksedijk t.h.v. nummer 19, achter
de Hervormde kerk;
Giessenburg
C.M. van Houwelingweg 1b en
Kerkhoflaan 11a;
Giessen-Oudekerk Oudkerkseweg 22a in Giessenburg;
Goudriaan
Noordzijde t.h.v. nummer 17, achter en
terzijde de Hervormde kerk;
Groot-Ammers
Liesveld 2;
Hoogblokland
Dorpsweg 92a;
Hoornaar
Dorpsweg 10a, achter de Hervormde kerk;
Langerak
Lekdijk t.h.v. nummer 151, achter de
Hervormde kerk;
Molenaarsgraaf
Kerkepad 1a, achter de Hervormde kerk;
Nieuw-Lekkerland Lekdijk tegenover nummer 89 en
Schoonenburglaan 64;
Nieuwpoort
Bij de Waterschuur 32;
Noordeloos
Kerkstraat 6a, achter de Hervormde kerk;
Ottoland
A 61, achter en terzijde de Hervormde kerk;
Oud-Alblas
Noordzijde t.h.v. nummer 35;
Schelluinen
Kerkplein 1 en
Nolweg 28a;
Streefkerk
Beneden Tiendweg 1a;
Kerkstraat 38, achter en terzijde de
Hervormde kerk;
Wijngaarden
Dorpsstraat t.h.v. nummer 25, achter de
Hervormde kerk en
Oosteinde 41a.
10

Op de oude begraafplaatsen worden geen nieuwe graven
meer uitgegeven, maar wordt alleen nog een enkele bijzetting
gedaan.
De begraafplaatsen in Bleskensgraaf, Groot-Ammers, NieuwLekkerland en Streefkerk hebben een aula. Deze aula is geschikt
voor het opbaren van een overledene, condoleancebezoek en
er kan een begrafenisplechtigheid gehouden worden (resp. 70,
40, 120 en 70 zitplaatsen).

MEER INFORMATIE

Meer informatie kunt u vinden op onze website:
www.molenlanden.nl/begraven
De Beheersverordening begraafplaatsen, de Nadere regels
en de Begraafrechten van de gemeente Molenlanden zijn
opgenomen op onze site.

CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft of een afspraak
wilt maken, nodigen wij u uit
contact op te nemen met de
begraafplaatsadministratie.
Gemeente Molenlanden
Postbus 5
2970 AA Bleskensgraaf
Telefoon 088 - 75 15 000
E-mail begrafenis@jouwgemeente.nl
Website www.molenlanden.nl

Januari 2021
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