De begraafplaatsen
De gemeente Bunschoten beschikt over
twee algemene begraafplaatsen. Memento
Mori is in 1908 voor het eerst in gebruik
genomen en De Akker in 2005.
In dit hoofdstuk vindt u informatie over
beide begraafplaatsen.

De Akker
De ‘nieuwe’ begraafplaats aan de Akkerweg
(aan de oostzijde van Bunschoten-Spakenburg)
heeft het uiterlijk van een park, waardoor het
in eerste instantie ook niet direct aan een begraafplaats doet denken. De begraafplaats is
ruim opgezet met in het midden een bloemrijk
grasveld en daar omheen vier grafheuvels die
omringd zijn door hagen.
De Akker is een moderne begraafplaats en heeft
andere mogelijkheden dan Memento Mori.
Zo is er een speciaal gedeelte ingericht voor
islamitische graven, is er een strooiveld en zijn
er urnenkelders gesitueerd. Verderop in deze
brochure kunt u hier informatie over vinden.

Bezoeken van de begraafplaats
Memento Mori
De ‘oude’ begraafplaats Memento Mori (‘gedenkt te sterven’) ligt in de kern van Bunschoten
aan het Stadsspui. Het in 1908 aangelegde
gedeelte van de begraafplaats is nog herkenbaar. De monumentale ingang is in 2014 gerenoveerd. Het oude baarhuisje (midden op de
begraafplaats) is goed bewaard gebleven en is
een rijksmonument. Bij de huidige ingang vindt
u een informatiebord met een plattegrond van
de begraafplaats. Daar is ook een informatiepunt waar u het register van de begraven personen terug vindt.
Op Memento Mori liggen ook verschillende
oorlogsslachtoffers begraven. Vaak wordt er op
4 mei een herdenking georganiseerd rond deze
graven.

De begraafplaats is een plaats van rust. Nabestaanden moeten in alle rust de gelegenheid
hebben hun geliefden te herdenken. De begraafplaats is dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Om de rust te verzekeren zijn er verschillende orderegels vastgesteld.
Zo is het verboden om met motorvoertuigen
op de begraafplaats te komen (behalve voor
werkuitvoering) en is het niet toegestaan om
te fietsen op de begraafplaats. Verder moeten
huisdieren worden aangelijnd. Natuurlijk is
het niet toegestaan om op de graven te lopen
en de begraafplaats te verontreinigen. Zitten
doet u uitsluitend op de daarvoor bestemde
banken. Kinderen onder de 14 jaar mogen niet
zonder volwassene op de begraafplaats komen.
Wie zich niet aan de regels houdt, kan door de
beheerder van de begraafplaats worden aangesproken op zijn of haar gedrag.
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De begrafenis
In de dagen direct na het overlijden, moet er
vaak veel worden geregeld. Vaak kiezen de
nabestaanden ervoor om een uitvaartonderneming in te schakelen. Toch is het
prettig als u enigszins voorbereid bent op
dat wat komen gaat. In dit hoofdstuk zetten
we dan ook in hoofdlijnen voor u op een rij
wat er komt kijken bij het regelen van een
begrafenis.

Regelen
In korte tijd moeten er verschillende beslissingen genomen worden. Wanneer het om
een onverwacht overlijden gaat, is hier vooraf
meestal niets aan te doen. In sommige gevallen is het mogelijk om al voor het sterven een
aantal keuzes te maken. Zo moet u beslissen of
u een particulier of algemeen graf wilt (hierover
leest u meer in het volgende hoofdstuk en op
het aparte inlegvel). Ook moet u bepalen of de
overledene thuis of in het uitvaartcentrum wordt
opgebaard, welk type kist u wilt, op welke locatie de eventuele uitvaartdienst wordt gehouden
en wanneer de plechtigheid plaatsvindt.

Tijdstip uitvaart
Bij het bepalen van de dag van begraven, heeft
u rekening te houden met wettelijke regels en
bepalingen. Zo mag er normaal gesproken geen
begrafenis plaatsvinden binnen 36 uur na het
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overlijden. Alleen bij uitzonderlijke gevallen
kan de burgemeester toestemming verlenen
voor een begrafenis binnen anderhalve dag.
De uitvaart moet uiterlijk op de zesde werkdag
na het overlijden plaatsvinden. In overleg met
de huisarts kan er in sommige gevallen uitstel
worden aangevraagd bij de gemeente.
In Bunschoten kan er van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en op zaterdag
van 10.00 tot 15.00 uur een begrafenis plaatsvinden. Buiten deze tijden kan ook worden
begraven, maar hiervoor geldt een toeslag.
Algemeen erkende feestdagen en ook Goede
Vrijdag en Koningsdag worden gelijkgesteld met
zaterdagen. Ook hierop kan een uitzondering
worden gemaakt, met toestemming van het
college.

De toestemming tot het begraven op een bepaald tijdstip wordt verleend door de gemeente. Dit verlof komt via de begrafenisondernemer
terecht bij de beheerder van de begraafplaats,
die de uitvaart vervolgens voorbereidt. De
beheerder moet uiterlijk om 12.00 uur van de
werkdag voorafgaand aan de begrafenis op de
hoogte zijn van de plechtigheid.

Faciliteiten
Vaak wordt er voor de plechtigheid tijd ingeruimd voor condoleren. U kunt uw wensen
kenbaar maken aan de uitvaartverzorger, die dit
voor u regelt.

Het graf
Voor een begrafenis moet er een belangrijke
keuze worden gemaakt. Wordt de overledene
in een algemeen graf begraven of kiest u
voor een particulier graf? Beide manieren zijn
mogelijk en dit hoofdstuk kan u helpen om de
keuze eenvoudiger te maken. Ook kunt u in dit
hoofdstuk meer informatie vinden over kindergraven en islamitische graven.

Algemeen graf
Een algemeen graf is bij de gemeente in beheer. Het is voor iedereen mogelijk om in zo’n
graf te worden begraven. Omdat de graven
in volgorde van ligging worden uitgegeven
én omdat er drie personen in één graf komen
te liggen, is de kans groot dat de overledene
niet bij een familielid komt te liggen. Wie hier
bezwaar tegen heeft, kan overwegen om voor
een particulier graf te kiezen.
Een algemeen graf wordt voor een periode van
20 jaar uitgegeven door de gemeente. Na deze
termijn is de grafrust verstreken. Dan kan het
gemeentebestuur het graf ruimen, zonder toestemming van nabestaanden. In tegenstelling
tot een particulier graf is er geen mogelijkheid
tot verlenging. Omdat in een algemeen graf
verschillende overledenen worden begraven
zijn er duidelijke voorschriften voor plaatsing
van een gedenkteken.

Particulier (familie)graf
Naast een algemeen graf heeft u de mogelijkheid tot begraven in een particulier graf. Voor
particuliere graven kunt u in Bunschoten
kiezen om het grafrecht te ‘kopen’ voor een
periode van 30 of 60 jaar. De rechthebbende
van het graf bepaalt wie er in het graf wordt
begraven.
In een particulier graf kunnen maximaal drie
personen worden begraven. Hier kunnen
maximaal twee asbussen bijgezet worden.
Hiervoor moet het college toestemming verlenen. De rechthebbende kan op aanvraag op
het graf een grafbedekking plaatsen. Hiervoor
gelden duidelijke voorschriften (zie inrichten
van een graf).
Na afloop van de termijn van het grafrecht kan
deze telkens worden verlengd met een periode
van 10 of 20 jaar. Deze aanvraag moet u dan
wel op tijd indienen. Bij geen verlenging kan
het gemeentebestuur het graf ruimen.
Wanneer u met de begrafenisondernemer praat
over de komende begrafenis, moet u besluiten
of de overledene in een algemeen graf komt te
liggen of in een particulier graf. Sommige mensen hebben al een familiegraf, waar de overledene in wordt begraven.

Samenvoegen particulier graf
Op verzoek van de rechthebbende is het mogelijk een particulier graf samen te voegen, waarin
meer dan één overledene is begraven. Door
het samenbrengen worden de stoffelijke resten
op de onderste laag van hetzelfde graf herbegraven. Omdat hierdoor opnieuw graflagen
vrijkomen voor begrafenissen is het mogelijk
dat meerdere familieleden in hetzelfde graf kunnen worden begraven. Samenvoegen is slechts

mogelijk nadat de wettelijke grafrusttermijn van
10 jaar na de laatste begrafenis is verstreken.

Kindergraf
Als er een kind van twaalf jaar of jonger overlijdt, kan deze worden begraven in een particulier kindergraf. Ook is het mogelijk te kiezen
voor een algemeen graf. De regels hiervoor
wijken nauwelijks af van de ‘normale’ graven.
Het belangrijkste verschil is dat in een particulier kindergraf maximaal twee kinderen een
plekje krijgen. Op een kindergraf kan ook een
gedenkteken worden geplaatst.

Begraven immatuur geboren
kinderen
Aan de rand van het plein bij begraafplaats De
Akker kunnen kinderen die zijn geboren en
overleden voor de 24ste week van de zwangerschap worden begraven. Daarnaast is er in het
midden van het plein een monument geplaatst,
namelijk een Troostboom van roestvrij staal. In
deze Troostboom kunnen ouders een (eventueel
gegraveerd) glazen boomblaadje ter herinnering
aan hun kindje laten plaatsen. Er kan gekozen
worden voor alleen een blaadje in de Troostboom, alleen een grafje of voor beide.
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Islamitisch graf
Op begraafplaats De Akker is aan de noordzijde
ruimte gecreëerd voor islamitisch begraven.
De overledene ligt zo met het hoofd richting
Mekka. Alle islamitische graven zijn particuliere
graven. Deze kunnen op voorhand gekocht
worden, maar ook direct na het overlijden. Voor
moslims is het ongebruikelijk om meerdere
personen in één graf te begraven. Voor deze
islamitische graven gelden verder dezelfde
bepalingen als voor particuliere graven.

Grafonderhoud
Vanaf de jaren zeventig worden graven door de
gemeente onderhouden. Deze onderhoudskosten zijn inbegrepen bij de grafrechten. Onder
dit onderhoud wordt verstaan dat het gras regelmatig wordt gemaaid, verzakkingen van het
gras worden opgevuld en een strook van +/- 20
cm onkruidvrij wordt gehouden (als dit niet
beplant is door belanghebbenden).
Sinds 2011 neemt de gemeente ook het onderhoud van de staande en liggende grafmonumenten voor haar rekening. Dit houdt in dat het
staande monument twee keer per jaar wordt
behandeld tegen groene aanslag en dat zo
nodig de letters worden bijgeschilderd om het
opschrift duidelijk leesbaar te laten zijn.
Onder dit onderhoud wordt niet verstaan herstel- of vernieuwingswerkzaamheden (zoals
timmer-, smeed-, metsel- of steenhouwerswerk)
alsook de levering van de voor die werkzaamheden benodigde materialen.

of een krans te leggen. Het aanbrengen van
grafbeplanting bij een particulier graf is toegestaan binnen de afmetingen van het graf (1 x 2
meter) met een hoogte van maximaal 1 meter.
Ook het plaatsen van bepaalde voorwerpen op
een graf is toegestaan, op voorwaarde dat deze
voorwerpen niet ontsierend zijn. De beheerder
van de begraafplaats beoordeelt of de voorwerpen wel of niet ontsierend zijn. Kunstgras als
grafbedekking is niet toegestaan.
De beheerder kan niet-blijvende beplantingen
of voorwerpen, zoals kransen en losse bloemen,
bij een graf verwijderen als deze er onverzorgd
bij staan. Hierbij kan geen aanspraak worden
gemaakt op schadevergoeding. Als richtlijn hanteert de gemeente een tijdsduur van vier weken
nadat deze op het graf zijn geplaatst.
De ruimte rondom de graven behoort toe aan
de gemeente. Eigen initiatieven, zoals het neerleggen van keien, doeken, kunstgras of beplanting rondom de graven kunnen daarom niet
worden gehonoreerd.

Na de crematie
Tot nu toe worden de meeste mensen in
de gemeente Bunschoten na het overlijden

Asverstrooiing
Op de begraafplaats Memento Mori is het niet
mogelijk om as te verstrooien, maar op De
Akker is hier een speciaal strooiveld voor aangelegd. Ook kan de as worden verstrooid op
particuliere graven. Naast het strooiveld is een
smalle strook aangelegd waar u eventueel een
klein herdenkingsplaatje kunt aanbrengen ter
nagedachtenis aan de overledene.
Voordat de as verstrooid wordt (op welke
manier dan ook), is er toestemming van burgemeester en wethouders nodig. Aan asverstrooiing zijn kosten verbonden. Lees hiervoor de
bijlage met tarieven.

Urnenkelders

een crematie wordt gekozen. In Bunschoten is

U kunt een asbus met of zonder urn ook
bijzetten op De Akker. In de glooiing bij het
strooiveld is hier ruimte voor in de zogenaamde
urnenkelders. Een andere mogelijkheid is om
de asbus met of zonder urn bij te zetten in een
eigen graf.
U heeft de keuze tussen een particuliere urnenkelder of een algemene urnenkelder. De regels
die hiervoor gelden zijn grotendeels gelijk aan
de regels rond particuliere of algemene graven.

geen crematorium, maar kan er gebruik gemaakt worden van crematoria in de regio.

Voor het inrichten van een graf zijn een aantal
regels opgesteld. Zo is het mogelijk om bloemen in houders en potplanten op een graf te
plaatsen. Ook is het toegestaan losse bloemen

Kiest u voor een crematie, dan moet u contact
opnemen met een begrafenisondernemer. Hij
regelt de crematie dan voor u. Na de crematie
kunt u, als u dat wenst, het as verstrooien op
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Dit biedt u een herinneringspunt in de omgeving waar u de overledene kunt gedenken. In
dit hoofdstuk kunt u lezen over de diverse mogelijkheden.

begraven. Af en toe komt het voor dat er voor

Inrichten van een graf
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De Akker.

