Begraven in Vianen

In deze folder geeft de gemeente een
overzicht van de mogelijkheden van de
Viaanse begraafplaatsen en een korte
toelichting. Meer informatie over
verordeningen en tarieven die gelden op
de begraafplaatsen vindt u op
www.overheid.nl.
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Begraafplaatsen in de gemeente Vianen
De gemeente Vianen is verplicht om gelegenheid te bieden tot begraven. De dagelijkse werkzaamheden op de
begraafplaatsen worden uitgevoerd door de afdeling Stadswerf. De medewerkers zorgen voor een goed verloop
van de plechtigheden, letten erop dat iedereen zich aan de regels houdt en houden de begraafplaatsen netjes en
schoon.
In Vianen zijn in totaal zes begraafplaatsen. Dit zijn de algemene begraafplaats Vianen, inclusief een Rooms‐
Katholiek en een Joods gedeelte, de algemene begraafplaats Hagestein, de algemene begraafplaats Everdingen en
de algemene begraafplaats Zijderveld. In Everdingen is ook een Rooms‐Katholieke begraafplaats. Deze laatste
begraafplaats is in beheer van het kerkbestuur in Everdingen.

De rechthebbende
Diegene die de overeenkomst tekent voor een graf is de rechthebbende. Hij of zij mag bepalen wie er in het graf
wordt begraven en welke steen op het graf wordt geplaatst; een vergunning daarvoor is wel noodzakelijk.
De rechthebbende moet er ook voor zorgen dat er niets, bijvoorbeeld planten of kaarsen, buiten het graf wordt
geplaatst. Gebeurt dit wel dan kunnen medewerkers van de gemeente dit zonder overleg verwijderen.
Op het moment dat het termijn van het grafrecht verloopt krijgt de rechthebbende bericht. Wanneer een
rechthebbende niet reageert of aangeeft de grafrechten niet wil verlengen, dan vervallen de grafrechten. De
gemeente beslist vervolgens wat er met het graf gaat gebeuren. Hierbij wordt rekening gehouden met de Wet op
de Lijkbezorging. Het is mogelijk dat een graf dan geruimd wordt en opnieuw wordt uitgegeven.
Het is dus erg belangrijk dat de rechthebbende zijn of haar adreswijziging doorgeeft aan de gemeente zodat het
bericht over het verlopen van het grafrecht op het juiste adres terecht komt.

Openstelling begraafplaatsen
De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van ’s morgens 08.00 uur tot een half uur na
zonsondergang.

Gedragsregels
Een begraafplaats vraagt om respectvol gedrag, daarom gelden op alle begraafplaatsen de volgende regels van
kracht:


Pas uw gedrag aan de functie van de begraafplaats. Vermijd hinderlijk gedrag.



Op de begraafplaats mogen honden niet loslopen.



De begraafplaats is gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een brommer of fiets aan de hand meenemen
mag wel.



Loop niet over de graven.



Kinderen tot 14 jaar mogen de begraafplaats alleen bezoeken onder begeleiding van een volwassene.



Bezoekers kan de toegang tot de begraafplaatsen worden ontzegd wanneer de orde op de
begraafplaatsen wordt verstoord.



Volg de aanwijzingen van de beheerder op.



Verontreinig de begraafplaats niet. Er zijn afvalbakken aanwezig.



Op de begraafplaats zijn watertappunten aanwezig voor de verzorging van graven of grafbeplanting.

2. KEUZE VAN HET GRAF
Er zijn twee soorten graven, het particulier graf en het algemene graf. De graven worden per vak en op volgorde
uitgegeven. Naast de graven zijn er ook twee bestemmingen voor urnen: de urnengraven en de urenzuil.
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Om een keuze te maken is een goed inzicht in de verschillen nodig. Het is van groot belang dat de juiste keuze
wordt gemaakt. Herbegraven van een algemeen graf naar een particulier graf is pas mogelijk na het verstrijken
van de grafrusttermijn van 10 jaar.

Het algemene graf
In een algemeen graf worden twee willekeurige overledenen begraven, die vlak na elkaar overleden zijn. Zij zijn
dus geen familie van elkaar. De gemeente beslist in welk algemeen graf een overledene wordt begraven. Het
grafrecht bij algemene graven verloopt na tien jaar. Het is bij een algemeen graf niet mogelijk het grafrecht te
verlengen. Wel kan de overledene herbegraven worden in een particulier graf. Hier zijn kosten aan verbonden.
De gemeente mag een algemeen graf ruimen 10 jaar na het bijzetten van de laatste overledene. Als bij de
gemeente een contactpersoon bekend is, dan wordt deze hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Ook op de
begraafplaatsen en in het huis‐aan‐huisblad maakt de gemeente melding van het ruimen van de graven.

Het particulier graf
Het particulier graf wordt uitgegeven voor de duur van twintig jaar voor het begraven van maximaal twee
overledenen. De rechthebbende kan deze termijn telkens met vijf of tien jaar verlengen. De rechthebbende
beslist wie er in een familiegraf bijgezet mag worden. Als de grafrechten niet worden verlengd vervallen deze
rechten aan de gemeente. Het graf zal dan worden geruimd. Als het graf is verwaarloosd of wanneer het adres
van de rechthebbende niet bij de gemeente bekend is, vervallen de rechten aan de gemeente.
Particuliere (kinder‐)graven
Onder particuliere graven vallen particuliere graven, kindergraven, urnennissen, urnengraven en graven met een
historische keldervoorziening. Particuliere graven worden uitgegeven voor twintig jaar, het zogeheten grafrecht.
Bij een particulier graf is het mogelijk de termijn te verlengen met vijf of tien jaar.

Urnengraf
Op de begraafplaatsen zijn aparte urnengraven die worden uitgegeven voor een periode van twintig jaar met de
mogelijkheid van verlengen met vijf tof tien jaar. Er kunnen maximaal twee urnen in geplaatst worden. Ook is het
mogelijk dat er maximaal twee urnen in een particulier graf wordt begraven.
Urnenzuil
Op de Algemene begraafplaats in Vianen staat een urnenzuil. Daarin kunnen maximaal twee urnen geplaatst
worden in een nis. De nis wordt afgesloten met een plaat waarop een inscriptie kan worden aangebracht. Een nis
wordt uitgegeven voor een periode van 20 jaar met de mogelijkheid van verlengen met vijf tof tien jaar.
Asverstrooiingsveld
Het is binnenkort in de gemeente Vianen ook mogelijk om as uit te strooien op een asverstrooiingsveld op de
algemene begraafplaats aan de Sparrendreef in Vianen.

De keuze van een graf
De graven worden per vak en op volgorde door de gemeente uitgegeven. Graven worden alleen uitgegeven voor
directe begraving. Een graf reserveren is niet mogelijk. De nabestaanden hebben wel de keuze uit een bepaald
vak waarop op volgorde van rij wordt begraven.
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De grafbedekking
Voor de grafbedekking zijn regels opgesteld die verschillen per begraafplaats. Bij alle begraafplaatsen geldt dat de
grafbedekking bij een algemeen graf pas aangebracht mag worden als alle begraaflagen in gebruik zijn genomen.
Voor het aanbrengen of vervangen van een gedenkteken is een vergunning nodig. Tijdens de beoordeling van de
vergunningaanvraag kijkt de gemeente naar vormgeving, constructie en materiaalkeuze. Voor de begraafplaatsen
in Hagestein, Everdingen en Zijderveld gelden andere afmetingen dan voor de begraafplaats in Vianen.

Onderhoud
Voor elk graf geldt dat tijdelijk beplanting en bloemen is toegestaan; er is dan wel een vergunning nodig. De
gemeente voorziet in het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen. Er zijn twee regels van toepassing.
a. Voor alle graven die zijn uitgegeven na 21 juli 2012 en graven waarvan het grafrecht wordt verlengd geldt een
verplichte onderhoudsbijdrage voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Algemeen onderhoud
bestaat uit:
1. het rechtzetten van het gedenkteken nadat het is verzakt;
2. het (1 x per jaar) schoonmaken van het gedenkteken, indien nodig met een algenbestrijdingsmiddel;
3. het (2 x per jaar) blad vrij houden van het gedenkteken;
4. het onkruidvrij houden van het graf;
5. het snoeien van planten op het graf.
b. Voor graven die zijn uitgegeven voor 21 juli 2012 geldt dat het onderhoud van de grafbedekking, het
gedenkteken en bloemen en/of planten uw eigen verantwoordelijkheid is. Wanneer het onderhoud onvoldoende
is, krijgt de rechthebbende een brief van de gemeente met het dringende verzoek het graf alsnog binnen een
redelijke termijn in goede staat te herstellen. Na het verstrijken van deze termijn herstelt de gemeente het graf
en brengt de kosten hiervan in rekening bij de rechthebbende.

Tarieven
De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven vast. U kunt de tarieven raadplegen via www.overheid.nl. Heeft u
geen internet of kunt u de tarieven niet vinden? Dan kunt u de tarieven opvragen bij de gemeente Vianen via T:
0347 369 911 of via gemeente@vianen.nl o.v.v. tarieven begraven/legesverordening begraven.
MEER INFORMATIE
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Vianen.
Bezoekadres
Telefoonnummer
E‐mail
Website
Openingstijden

Voorstraat 30
4132 AS Vianen
0347 ‐ 369 911
gemeente@vianen.nl
www.vianen.nl
Op werkdagen van 9.00 tot 17.00, en op woensdag tot 19.00 uur.

3. GRAFMONUMENT EN GRAFTUIN
Op een graf mag een grafmonument worden geplaatst. Voor het plaatsen van een monument is een vergunning
nodig. Deze vergunning wordt door de gemeente verstrekt.
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Een grafmonument moet aan bepaalde richtlijnen voldoen. U kunt deze richtlijn nalezen bij artikel 4 van de
‘Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen 2012’ (p. 33) Het aanvragen van een vergunning wordt
vaak verzorgd door de steenhouwerij waar u uw grafmonument koopt.
Wilt u geen grafmonument plaatsen, maar een graftuin inrichten, dan moet u ook een vergunning aanvragen.
Voor het verstrekken van de vergunning heffen wij leges. De hoogte van deze leges vindt u in de Verordening op
de heffing en de invordering van graf‐ en begraafrechten 2012. Deze verordening kunt u raadplegen via de
website www.overheid.nl De kosten staan tevens op de website www.vianen.nl bij het product ‘Begraven’.
Grafmonumenten en graftuinen mogen een bepaalde maximale afmeting hebben. Dit is afhankelijk van het graf
en zijn tevens vastgelegd in de ‘Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen 2012’ (p. 33 en 34). Een
staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen zijde van het graf worden aangebracht. Zie ook het
schema verderop in deze folder.

Grafbedekking en onderhoud
Rechthebbenden kunnen het particulier graf beplanten of laten beplanten. Deze beplanting moet binnen het
beschikbare grafoppervlak (zie schema op de volgende pagina) blijven. De rechthebbende is verplicht het
grafteken en de beplanting te onderhouden. De gemeente onderhoudt de stroken grond rond de graven. Deze
ruimte moet vrij blijven. Het is niet toegestaan hier tegels, beplanting, split of iets dergelijks aan te brengen.

SCHEMA BEGRAAFMOGELIJKHEDEN
Zie volgende pagina
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