
 

Gemeentelijke begraafplaatsen 

Gemeente Woensdrecht 

 
Veel mensen denken liever niet na over de dood. Toch krijgen we allemaal 

tijdens ons leven met de dood te maken. In deze folder vindt u informatie 

over de gemeentelijke begraafplaatsen en de mogelijkheden met 

betrekking tot begraven en de bestemmingen voor crematie-as in de 

gemeente Woensdrecht. 

 

Deze folder beperkt zich tot de begraafplaatsen die de gemeente 

beheert. Daarnaast is er in Woensdrecht een aantal bijzondere 

begraafplaatsen. Het beheer van deze begraafplaatsen ligt bijv. bij een 

stichting of kerkgenootschap. Voor informatie over deze bijzondere 

begraafplaatsen kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie 

of kerkgenootschap. Adressen en telefoonnummers vindt u in de 

gemeentegids. 

 

Melden van overlijden 

Als iemand overlijdt, moet dit worden gemeld bij de gemeente waar de 

persoon is overleden. In de gemeente Woensdrecht is dit bij de afdeling 

Publiekszaken, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. Het is gebruikelijk dat 

een uitvaartverzorger dit voor u regelt. 

 

Er moet in korte tijd veel geregeld worden. Daarnaast moet de keuze 

tussen begraven en cremeren gemaakt worden.  

 

Contactpersoon (rechthebbende) 

Na een overlijden is er bij de nabestaanden één persoon die over bepaalde 

zaken besluiten neemt als iemand begraven moet worden. Deze persoon 

wordt ook wel de ‘rechthebbende’ genoemd. De rechthebbende bepaalt 

bijv. wie er in een graf mag worden geplaatst en is daarnaast ook het 

aanspreekpunt voor de gemeente. Met deze persoon regelt de gemeente 

de administratieve zaken.  

Als de rechthebbende zelf komt te overlijden moet iemand anders deze 

taken overnemen. Na het overlijden van de rechthebbende moet binnen 6 

maanden met de gemeente geregeld zijn wie de grafrechten van de 

overleden rechthebbende overneemt door het invullen van een 

overschrijvingsformulier grafruimte. Deze formulieren zijn verkrijgbaar 



 

bij de Frontoffice (Burgerzaken) van het gemeentehuis of via ons digitaal 

loket op www.woensdrecht.nl.  

 

Als echter de overleden rechthebbende zelf in een voor hem/haar 

uitgegeven graf moet worden begraven of indien de asbus met zijn/haar 

resten in het (urnen)graf moet worden bijgezet, moet voorafgaand aan de 

begrafenis of bijzetting het verzoek tot overschrijving worden gedaan 

door een nieuwe rechthebbende. 

 

GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 

De gemeente Woensdrecht beschikt over 5 gemeentelijke 

begraafplaatsen: 

Antwerpsestraat en Acacialaan te Putte, Eikelhof en Ter Duinen te 

Ossendrecht en Scheidreef te Hoogerheide. 

 

Soorten graven 

Er zijn 2 soorten graven: het eigen (particuliere) (urnen)graf en het 

algemene (urnen)graf. 

 

Voorzover gesproken wordt over een eigen graf of algemeen graf wordt 

daar mede een eigen urnengraf of algemeen urnengraf onder begrepen. 

 

Bij een eigen (particulier) graf kunt U zoals dat heet, het uitsluitend 

recht op zo’n graf kopen. Dit kan voor een periode van 10 of 20 jaar. Na 

deze periode kunnen grafrechten naar eigen keuze steeds weer verlengd 

worden. U krijgt ruim een jaar voor het verlopen van de grafrechten 

bericht van de beheerder. Verlengen kan steeds voor een periode van 5, 

10 of 20 jaar. U kunt ook altijd de grafrechten overschrijven naar een 

ander persoon (rechthebbende) die u zelf aanwijst. 

 

Vervallen van het uitsluitend recht 

Bij een eigen (particulier) graf heeft u het uitsluitend recht op een 

grafruimte. De gemeente is genoodzaakt dit recht te laten vervallen als: 

▪ De rechthebbende niet aan zijn/haar financiële verplichtingen 

voldoet; 

▪ Het uitsluitend recht op de grafruimte, na afloop van de termijn, 

niet wordt verlengd; 

▪ Binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende geen 

overboeking heeft plaatsgevonden van het uitsluitend recht naar 

een nieuwe rechthebbende; 

▪ De rechthebbende zelf afstand doet van zijn/haar rechten. 
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Voor het algemene graf berusten de rechten bij de beheerder van de 

begraafplaats. Een algemeen graf wordt uitsluitend ter beschikking 

gesteld om gedurende 10 jaar een lichaam te begraven. Deze termijn komt 

overeen met de wettelijke termijn van grafrust. Dit type graf is 

goedkoper dan een particulier graf maar kan na de wettelijke 

grafrusttermijn niet meer worden verlengd. 

 

Voor zowel de graven als de asbestemmingen geldt dat deze aansluitend 

worden uitgegeven. Dat betekent, dat het dus niet mogelijk is om een 

voorkeur voor een bepaalde plek op de begraafplaats aan te geven. 

 

Wel is er op begraafplaats Ter Duinen te Ossendrecht een verschil in de 

ligging met betrekking tot de grafzerken. 

Voordat men daar begraven kan worden, moet er een keuze gemaakt  

worden voor de vorm van de gedenksteen. Hiervoor zijn de volgende 

mogelijkheden: 

▪ Staand (alleen een staande steen) 

▪ Liggend (alleen een liggende steen) 

▪ Staand/liggend (zowel een staande als een liggende steen) 

 
Voorbeelden 

                           

 

Let op: dit geldt niet voor de overige begraafplaatsen 

 

Aantal overledenen per graf 

Eigen graven: maximaal 1 stoffelijk overschot met daarbij evt. 1 asbus 

met of zonder urn 

Algemene graven : maximaal 1 stoffelijk overschot 

Eigen/algemene urnengraven: maximaal 2 asbussen met of zonder urn 

 

Asverstrooiing 

Op de begraafplaatsen Acacialaan te Putte, Ter Duinen te Ossendrecht 

en Scheidreef te Hoogerheide is een strooiveld aanwezig. Het is mogelijk 

om in het bijzijn van nabestaanden de as uit te strooien. 



 

 

GRAFBEDEKKING 

Wat mag worden geplaatst? 

Op graven en urnengraven mag grafbedekking, zoals bijv. een 

gedenksteen, worden aangebracht. De gemeente heeft hiervoor het 

“Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen” vastgesteld. Als de 

grafbedekking voldoet aan de gestelde criteria is er geen vergunning 

nodig voor het plaatsen van de grafbedekking.  

Wel moet ruim vooraf (14 dagen voor plaatsing) een meldingsformulier bij 

de beheerder worden ingediend. Dit meldingsformulier kunt u bij de afd. 

Publiekszaken afhalen of via het digitaal loket downloaden. 

 

Mocht de grafbedekking niet voldoen aan de gestelde criteria van het 

“Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen” dan dient er schriftelijk 

een vergunning te worden aangevraagd bij de beheerder. Dit kunt u doen 

middels een brief met daarbij gevoegd een tekening met de afwijkende 

maten. 

 

Wie mag grafbedekking (laten) aanbrengen? 

▪ Op eigen graven mag de rechthebbende grafbedekking laten 

aanbrengen 

▪ Op algemene graven kan een nabestaande of andere 

belanghebbende grafbedekking laten aanbrengen. Deze persoon of 

organisatie wordt vervolgens aangemerkt als opdrachtgever. 

 

De grafbedekking blijft eigendom van de rechthebbende bij een eigen 

(particulier) graf. Ook de belanghebbende (opdrachtgever) kan eigenaar 

zijn van grafbedekking bij een algemeen graf. Het eigendom duurt totdat 

mag worden geruimd (bijv. als de rechten op een eigen graf niet worden 

verlengd of als de periode van grafrust bij een algemeen graf is 

verstreken). 

 

Onderhoud 

De rechthebbende of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het 

onderhoud op de grafbedekking en herstel van eventuele schade aan de 

grafbedekking. Is de rechthebbende of opdrachtgever (belanghebbende) 

hierin nalatig, dan kan het college van Burgemeester en Wethouders dit 

op kosten van hem/haar (laten) doen en kan het eigen graf uiteindelijk aan 

de gemeente vervallen. Dit betekent dat de gemeente over kan gaan tot 

ruiming van het graf. 

 



 

ALGEMENE INFORMATIE 

Tijden van begraven en asbezorging  

Begrafenissen en asbezorging kunnen op de begraafplaatsen plaatsvinden 

op werkdagen van 08.30-16.30 uur. Op zaterdag is het mogelijk van 08.30-

13.30 uur. Er wordt niet begraven op zondagen en algemene Christelijke 

feestdagen. 

 

Zoals eerder in deze folder is aangegeven, is er na een overlijden bij de 

nabestaanden één persoon die over bepaalde zaken besluiten neemt als 

iemand begraven moet worden (de rechthebbende). Van sommige, oude 

graven die de gemeente in beheer heeft, is geen rechthebbende bekend.  

Meldt u als rechthebbende aan bij de gemeente, zodat u geïnformeerd 

wordt als er iets met het graf aan de hand is (bijv. vernieling of bijna 

verlopen grafrechten). 

 

 

Deze folder is gebaseerd op de “Beheersverordening begraafplaatsen 

gemeente Woensdrecht”. Aan de tekst kunnen geen rechten worden 

ontleend. 


