
 

 

 

Begraafplaats Enkhuizen – meest gestelde vragen 
 
 
 
 
Wanneer is de begraafplaats geopend? 
De openingstijden van de begraafplaats zijn:  
 

• Van 1 april tot en met 30 september van 7.00 uur tot 21.00 uur  

• van 1 oktober tot en met 31 maart 7.00 uur tot 18.00 uur 
 
 
Is het mogelijk om zelf een plaats voor een graf of een urn graf uit te zoeken? 
In overleg met de beheerder kan zelf een plaats van een (urn)graf worden uitgezocht. Dit geld 
niet voor een algemeen graf. 
 
 
Is het mogelijk om een graf of een urn graf te reserveren? 
Ja, het is mogelijk een plaats naar keuze te reserveren. Bij reservering gaat de graftermijn 
lopen en zijn leges en grafrechten verschuldigd. Dit geld niet voor een algemeen graf. 
 
 
Wat is het verschil tussen een particulier graf en een algemeen graf? 
 

• Particulier graf 
Een particulier graf kan voor zowel 10, 20 of 40 jaar worden uitgegeven, waarna verlenging 
met 5, 10 of 20 jaar mogelijk is. Een particulier graf heeft een rechthebbende. In dit graf 
kunnen twee overleden personen  en eventueel maximaal  twee asbussen begraven worden. 
Ook is het verstrooien van as op het graf mogelijk. 
 

• Algemeen graf 
Een algemeen graf, is een gedeelte van graf waarin maximaal één overleden persoon wordt 
begraven en wordt voor maximaal 10 jaar uitgegeven en kan niet worden verlengt. Een 
algemeen graf heeft een belanghebbende.  
 
 
Wie is de rechthebbende van een graf? 
Rechthebbende is degene die direct of indirect opdracht heeft gegeven voor de begrafenis en 
is de contactpersoon voor de gemeente. Bij het overlijden van de rechthebbende moet het 
grafrecht worden overgeschreven op naam van één van de erfgenamen van de 
rechthebbende tot en met de 3e graad. 
 
 
Wie is de belanghebbende van een graf? 
Belanghebbende is degene die direct of indirect opdracht heeft gegeven voor de begrafenis 
en is de contactpersoon voor de gemeente. 
 
 



 

 

Zijn de contact gegevens van de rechthebbende / belanghebbende openbaar? 
Nee, deze gegevens zijn niet openbaar. De beheerder mag u niet vertellen waar deze 
persoon woont of onder welk telefoonnummer deze bereikbaar is. 
 
Wie ligt waar begraven? 
In het Stiltecentrum ligt een boek met daarin alle namen van de personen die op de 
gemeentelijk begraafplaats liggen begraven, gerangschikt op begraafdatum. Ook de 
beheerder kan de nodige informatie verstrekken. 
 
 
Hoeveel urnen kunnen worden bij gezet? 
Er kunnen in elke urnennis maximaal twee urnen worden bijgezet en in elk urnengraf kunnen 
maximaal twee urnen worden bijgezet. 
 
 
Welke mogelijkheid biedt de begraafplaats voor asbestemmingen? 
Op de begraafplaats bestaat de mogelijkheid om een asbus bij te zetten in een urnengraf of in 
een urnennis of in een bestaand  particulier graf. De as kan ook worden verstrooid op het 
strooiveld van de begraafplaats. 
 
 
Kan er muziek worden afgespeeld tijdens een begrafenis of een urn bijzetting? 
Tijdens de plechtigheid kan er gebruik worden gemaakt van een geluidsinstallatie, waarop 
tevens muziek kan worden afgespeeld. 
 
 
Wat is “grafgroen”? 
Grafgroen is het raamwerk op het graf met kunststof groene takken. De kist daalt dan tijdens 
de plechtigheid door het grafgroenraam, waarna dit raam zich weer sluit en is er geen inkijk 
meer in het graf. Als de nabestaanden zand of bloemblaadjes op de kist willen strooien dan 
kan er voor gekozen worden om de kist te laten dalen tot maaiveldhoogte. 
 
  
Is een monument toegestaan? 
Wanneer u een monument wilt plaatsen, dient u of de steenhouder daarvoor een vergunning 
aan te vragen bij de gemeentelijke begraafplaats. Hier zal de aanvraag worden beoordeeld en 
wel of niet worden goedgekeurd. 
 
 
Stelt de gemeente eisen aan de grafmonumenten? 
Ja, deze zijn vastgelegd in “Nadere regels grafbedekking voor de begraafplaats van de 
gemeente Enkhuizen 2021”. Plaatselijke uitvaartondernemers en steenhouders zijn hiervan op 
de hoogte. 
 
 
Wie onderhoud de grafmonumenten? 
De gemeente spuit twee keer per jaar tegen groen op de graven, ook worden er op verzoek 
graven rechtgezet. De graven worden ook onkruidvrij gehouden. 
 
 



 

 

Hoe hoog mag de beplanting in de graven worden? 
De beplanting mag niet hoger worden dan 30 cm en mag de oppervlakte van het graf niet 
overschrijden. 
 
 
Wanneer moeten de grafrechten verlengd worden? 
Voor het verstrijken van het graftermijn ontvangt de rechthebbende een brief van de 
gemeente waarin de mogelijkheid word geboden om de grafrechten te verlengen voor 5, 10 of 
20 jaar, of het graf / urn plaats op te geven. 
 
 
Zijn er kosten aan verbonden als ik afstand van een graf wil doen? 
Als er afstand van een graf word gedaan, zijn hier in principe  geen kosten aan verbonden. 
 
 
Wat gebeurd er met de stoffelijk resten na een ruiming? 
Bij ruiming van een graf worden de stoffelijke resten herbegraven in een verzamelgraf 
(Ossuarium). 
 
 
Waarom worden er graven ingeruimd en is dit onder alle omstandigheden mogelijk? 
Door het inruimen van een graf is het weer mogelijk om twee overledenen te begraven. 
Tijdens het inruimen van het graf, worden de nog aanwezige stoffelijke resten onder de 
onderste graflaag opnieuw begraven. Inruimen is alleen mogelijk als de wettelijke 
grafrusttermijn van 10 jaar is verstreken en de vertering van de stoffelijke resten dit toelaat. 
 
 
Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u contact op nemen met de beheerder van de begraafplaats: 
Peter Bax 
per email: begraafplaatsen.sed@sed-wf.nl 
telefoonnummer: 0228 360170 
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