Ruimen van
graven
Als de gebruikstermijn van een graf is verlopen en er geen
belangstelling meer is voor het graf wordt een graf
geruimd. U leest hieronder wat dit betekent.
Informeren van nabestaanden
Nabestaanden ontvangen voor het verstrijken van de
gebruikstermijn van een graf een brief met informatie en
mogelijkheden. Als er geen nabestaanden bekend zijn plaatst
de gemeente een bordje met contactverzoek op het graf in de
hoop toch in contact te komen met een nabestaande.
Zo werkt ruimen
Het ruimen kent twee fases; eerst wordt er bovengronds geruimd en daarna
ondergronds. Bovengronds ruimen betekent het verwijderen van grafbedekking.
Ondergronds ruimen betekent het verwijderen van de stoffelijke resten. Hierbij
graaft de gemeente de stoffelijke resten op en plaatst deze in een verzamelgraf op
de begraafplaats. De stoffelijke resten worden per overledene opgegraven en bijgezet
in het verzamelgraf. Er wordt uiterst zorgvuldig en waardig met de resten omgegaan.
Na het ruimen van de stoffelijke resten kan het graf opnieuw worden uitgegeven.
Wanneer ruimen we?
Binnen een jaar nadat de termijn is verlopen wordt eventuele grafbedekking van het
graf verwijderd (bovengronds ruimen). Het daadwerkelijk ruimen van de stoffelijke
resten (ondergronds ruimen) gebeurt als er behoefte is aan nieuwe graven. Tussen
bovengronds en ondergronds ruimen kan dus een lange periode zitten.
Waarom wordt grafbedekking verwijderd als het graf nog niet wordt geruimd?
De gebruikstermijn van het graf is verlopen. Er wordt niet meer betaald voor het
gebruik. Het is niet eerlijk ten opzichte van andere nabestaanden die nog wel
betalen voor het gebruik om de grafbedekking te laten staan.

Mogelijkheden algemeen graf
Bent u nabestaande van een overledene in een algemeen graf? Dan heeft u aan
het einde van de gebruikstermijn de mogelijkheid de stoffelijke resten opnieuw te
begraven (herbegraven) in een (nieuw of bestaand) particulier graf of te laten
cremeren. Vanzelfsprekend zijn hieraan kosten verbonden. Het is niet mogelijk de
termijn van een algemeen graf te verlengen. Het is ook niet mogelijk een algemeen
graf om te zetten in een particulier graf.
Mogelijkheden particulier graf
Bent u rechthebbende van een particulier graf? Dan heeft u aan het einde van de
termijn de mogelijkheid de termijn telkens te verlengen met 5 of 10 jaar tegen de
dan geldende tarieven. U kunt er ook voor kiezen afstand te doen van het graf.
Dan wordt het graf geruimd.
Centraal gedenkmonument
Op de begraafplaatsen in ’s-Gravendeel, Mijnsheerenland, Westmaas, Heinenoord en
De Essenhof in Puttershoek staat een centraal gedenkmonument. Op dit centrale
gedenkmonument kunnen nabestaanden een naamplaatje ter nagedachtenis aan de
overledene laten plaatsen. De naamplaatjes worden gratis ter beschikking gesteld
door de gemeente. Het graveren regelt u zelf. Vanaf 2021 komen er ook centrale
gedenkmonumenten op de begraafplaatsen in Cillaarshoek, Goudswaard, Piershil,
Strijen en Strijensas. De bestaande gedenkmonumenten op de begraafplaatsen in
Klaaswaal, Numansdorp, Oud-Beijerland en Zuid-Beijerland worden aangepast zodat
ook hier het plaatsen van naamplaatjes mogelijk wordt.
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