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Begraven in
de gemeente
Wierden

In deze folder vindt u informatie over de
gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Wierden. Ook kunt u lezen welke
mogelijkheden er zijn voor begraven en
bestemmingen voor crematie-as.
Deze folder geeft alleen informatie over
begraafplaatsen die de gemeente beheert. Er liggen in de gemeente Wierden
ook enkele bijzondere begraafplaatsen die
worden beheerd door bijvoorbeeld
een stichting of kerkgenootschap. Over
deze begraafplaatsen heeft de gemeente
geen zeggenschap.
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Gemeentelijke
begraafplaatsen
De gemeente Wierden telt vier
gemeentelijke begraafplaatsen:

WIERDEN
Begraafplaats Vriezenveenseweg.

WIERDEN
Begraafplaats Appelhofstraat (hier geven wij geen graven meer uit,
maar kan nog wel worden bijgezet).

Grafrechten en graf ruimen

Voor een particulier graf betaalt u rechten,
deze gelden bijvoorbeeld voor 20 jaar.
Deze rechten kunnen telkens verlengd
worden. Als er geen rechten betaald
worden, kan de gemeente het graf ruimen
en het graf opnieuw uitgeven.

ENTER
Begraafplaats
Julianastraat.
Deze begraafplaats
is gesloten, er wordt
niet meer begraven.
Wel is deze plek
open voor publiek.

ENTER
Begraafplaats Weitakkersweg.

Welke keuzemogelijkheden
zijn er?

Particulier graf met
volledige grafbedekking
Plek van het graf

Graven in de gemeente Wierden
worden aansluitend uitgegeven.
Dit betekent dat u niet zomaar
een graf kunt uitkiezen.
Bedekking van het graf

De hiernaast genoemde
graftypen zijn twee diep.
Dat betekent: in één graf is
ruimte voor twee kisten die
boven elkaar liggen.

•H
 et monument kan bestaan uit een liggende
en een staande steen
• Twee diep
Particulier graf met
een staand grafmonument

•H
 et monument bestaat uit een staande steen
• E r is ruimte voor planten, bloemen en dergelijke
•D
 it type is te huur bij de begraafplaats Weitakkersweg
 ijzonderheden: staand monument, zonder
•B
liggende grafbedekking
• T wee diep
Dubbel graf met volledige
grafbedekkingen

•A
 ls u een graf hebt gehuurd, kunt u het graf ernaast
erbij huren (reserveren)
• Een dubbel graf is te huur bij de begraafplaatsen Weitakkersweg
en Vriezenveenseweg
• Particuliere graven
• Twee diep
• De twee graven mogen elk hun eigen liggende en staande steen
hebben, maar één liggende en één staande steen voor beide
graven is ook mogelijk.

Een graf met volledige grafbedekking.
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Een graf met een staand grafmonument.

Dubbel (gereserveerd) graf met volledige grafbedekking.

Plattegrond van een begraafplaats,
ingedeeld in grafvakken.

Hoeveel overledenen
mogen er in een graf?
Soort graf

Aantal overledenen

particulier graf

maximaal 2 overledenen of 4 asbussen/urnen

geschud particulier graf

maximaal 4 overledenen, op de voorwaarden dat:
de grafrust voorbij is (grafrust bedraagt 10 jaar) /
de bijzetting(en) een familielid of partner betreft /
het graf wordt geschud (er wordt ruimte gemaakt in
het graf voor een volgende die er begraven wordt).

particulier(e) urnenkelder, urnennis
of urnengraf

maximaal 2 asbussen/urnen

Wat is er mogelijk na crematie?

U kunt de urn bijzetten in een bestaand of nieuw graf. Ook kunt
u gebruik maken van de speciale voorzieningen op de begraafplaats. De gemeente kent een drietal urnenvoorzieningen op de
begraafplaatsen Vriezenveenseweg en Weitakkersweg.

Urnenmuur
Een urnenmuur bestaat uit nissen. In zo’n nis
kunt u de urn plaatsen. De stenen afdekplaat
wordt geleverd door de gemeente.
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Urnenkelder
Een urnenkelder is een kleine kunststof bak waarin u de urn plaatst.
De (liggende) steen wordt geleverd
door de gemeente.

Grafbedekking

Degene die de rechten op het graf bezit (de rechthebbende)
mag grafbedekking laten aanbrengen. Er zijn eisen die wij stellen
aan de afmetingen van de grafbedekking. U kunt deze bij de
gemeente opvragen, maar ze zijn ook bekend bij de uitvaartorganisaties of uw steenhouwer.
Onderhoud grafbedekking

De rechthebbende, vaak een nabestaande, is verantwoordelijk
voor het onderhoud van de grafbedekking en herstel van eventuele schade. Is de rechthebbende hierin nalatig? Dan kan de
gemeente dit op kosten van hem/haar laten doen. Uiteindelijk
kan het particuliere graf aan de gemeente vervallen als er geen
onderhoud gepleegd wordt.
Verwijderen grafbedekking

Urnengraf
Een urnengraf is een klein graf waarin de
urn begraven kan worden. De (staande)
steen kunt u zelf uitkiezen.

Bij een particulier graf wordt de grafbedekking verwijderd na het
verlopen van de termijn. Dit geldt uiteraard niet voor een graf
waarvan de grafrechten zijn verlengd. De rechthebbende wordt
tijdig geïnformeerd over het verwijderen van de grafbedekking.

Strooiveld
Ook kan op de begraafplaatsen op speciale
plekken de as verstrooid worden.

Hoe lang blijft het graf bestaan?

• Grafrechten worden verleend voor 30 jaar. Is de overledene een
kind tot 12 jaar? Dan kan men kiezen voor een termijn van 50 jaar
• Na het verlopen van de uitgiftetermijn kan deze steeds worden
verlengd met 10 of 20 jaar.

Dit is een uitgave van de gemeente Wierden
www.wierden.nl - twitter.com/GemWierden

Wilt u meer weten?

Een tarievenoverzicht kunt u vinden op www.wierden.nl/
begravenofcremeren. U kunt ze ook opvragen bij de gemeente.
Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact
op met de gemeente Wierden, tel. 0546 580 800.

De informatie in dit boekje is een samenvatting en dus
niet volledig. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
De regels omtrent begraven en begraafplaatsen staan in
een verordening en uitvoeringsregels.

