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De gemeentelijke
begraafplaats
Contact
Gemeentelijke begraafplaats Enkhuizen
Emmaplein 1
1601 PD Enkhuizen
Tel: 0228 – 360170
stadhuis@enkhuizen.nl
www.enkhuizen.nl
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De gemeentelijke begraafplaats, een groene oase voor rust,
bezinning, om te herdenken en te beleven. Een plek waar de
hectiek van het dagelijkse leven naar de achtergrond
verdwijnt.
Deze brochure geeft algemene informatie over de
gemeentelijke begraafplaats Enkhuizen. De tarieven voor de
diverse voorzieningen zijn te vinden in het insteekblad.

Historie
In 1812 heeft Napoleon besloten dat er uit hygiënisch oogpunt
niet langer mocht worden begraven in kerken die ook voor
wekelijkse diensten werden gebruikt. Naar aanleiding hiervan
heeft de toenmalige gemeenteraad in 1829 besloten tot de
aanleg van een begraafplaats in het ommuurde bastion ‘de
Beer’. De eerste begrafenis vond plaats op 5 februari 1831.
De begraafplaats heeft vier grote uitbreidingen gekend:
In 1912 wordt een perceel, genaamd ‘de Kolk’ bij de
begraafplaats betrokken. Er wordt een gedeelte van
‘den muur tegen den Zeedijk’ afgebroken. Ook wordt er
een wandelpad aangelegd over de nieuwe waterkerende
dijk van 230 meter lang.
In 1927 wordt door het omleggen van de Noorderweg de oude
vrijgekomen Noorderweg, als wandelpad intact gehouden.
In 1934 op maandag 5 februari, wordt in het kader van de
werkverschaffing, begonnen met het ophogen van het
gedeelte voorbij het ‘Stiltecentrum’ met 10.000 m3 grond uit
de Weeshuispolder.
In 1953 heeft de laatste uitbreiding plaatsgevonden. Deze
uitbreiding is terug te vinden in de grafrij-aanduiding.
De begraafplaats heeft vanaf 1925 een ambtswoning gekend,
het huis op de Noorderweg nr. 19. Tegen vergoeding van fl. 3,per week, betrok Jaap van Weelden als beheerder van de
begraafplaats deze woning. Hij is officieel de eerste
sleutelbewaarder van de begraafplaats.

Stiltecentrum
Midden op de begraafplaats is een stiltecentrum gevestigd.
Deze is in 1939 ontworpen door de gemeentearchitect Ybema
en in 1940 geopend. Bezoekers kunnen hier na een wandeling
over de begraafplaats even rusten in de fauteuils. Familie en
nabestaanden van een dierbare overledene kunnen tevens,
met stemmige muziek op de achtergrond, het boek inzien waar
alle begravingen en bijzettingen in staan weergegeven. Ook is
het mogelijk om een overdenking ter nagedachtenis van de
overleden dierbare op te schrijven. Een toilet is bereikbaar aan
de zijkant van het pand.

Kunst op de Gemeentelijke begraafplaats
Op verschillende plaatsen zijn beelden te zien die door
Afrikaanse kunstenaars zijn gemaakt. Deze beelden zijn op
3 mei 2006 geplaatst op de gemeentelijke begraafplaats. Bij
deze beelden staan bordjes met de naam van de kunstenaar
met een korte tekst.

Cultuur - en oorlogsgraven
Een aantal graven hebben de status cultuurhistorisch hebben
gekregen, dit zijn graven/monumenten die een bijzondere
uitstraling hebben of van historische betekenis voor Enkhuizen
zijn geweest. Van deze graven worden de rechten gehandhaafd
tot de gemeenteraad hier anders beslist.
Op de gemeentelijke begraafplaats zijn diverse militairen van
verschillende nationaliteiten begraven die tijdens de Tweede
Wereldoorlog in en nabij Enkhuizen zijn omgekomen. Deze
graven liggen bij de ingang van de begraafplaats. De
particuliere graven van de oorlogsslachtoffers welke tijdens de
Tweede wereldoorlog zijn omgekomen, worden eveneens in
stand gehouden tot de gemeenteraad hier anders over beslist.
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Rondgang langs oorlogsgraven op 4 mei
De Oranjevereniging Juliana uit Enkhuizen houdt op 4 mei een
rondgang langs de graven van de oorlogsslachtoffers welke
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Ook
vindt er, bij de verschillende graven, een bloemlegging plaats.
De oorlogsgraven worden aangegeven met een Nederlandse
vlag en een vlag uit het land van herkomst van de overledene.

Particulier graf
Dit zijn graven waar maximaal twee stoffelijke overschotten of
urnen in begraven kunnen worden. Deze graven worden voor
een periode van 20 jaar uitgegeven. Na deze periode is
verlenging van de graftermijn mogelijk. De kosten voor het
grafrecht en onderhoudsrecht worden vooraf in rekening
gebracht.

Kindergraf

Begraven
Mensen hebben recht op de begrafenis die bij hen past. De
medewerkers van de gemeentelijke begraafplaats hebben zich
tot doel gesteld om hier zoveel mogelijk aan tegemoet te
komen. De service, uitstraling en het onderhoud van de
begraafplaats wordt door inzet van deze medewerkers op het
huidige hoge niveau gehouden.

Codicil
Voor mensen die vooraf zelf willen aangeven hoe hun
begrafenis zou moeten verlopen, is er het codicil. Hierin is het
mogelijk om wensen vast te leggen voor na het overlijden. Het
codicil kunt u downloaden op www.enkhuizen.nl.

De keuze van de begraaflocatie en het soort graf
De beheerder van de begraafplaats kan op verzoek aangeven
welke graven nog beschikbaar zijn. Ook kan er een keuze
worden gemaakt uit verschillende typen graven.

Op de begraafplaats is een apart gedeelte waar kinderen tot 12
jaar kunnen worden begraven. Deze graven worden voor een
periode van 20 jaar uitgegeven. Na deze periode is verlenging
van de graftermijn mogelijk. De kosten voor het grafrecht en
onderhoudsrecht worden vooraf in rekening gebracht.

Urnengraf of -nis
Als asbestemming kan gekozen worden tussen een
urnengraf/nis of verstrooiing. Urnen kunnen worden bijgezet in
een urnengraf of in één van de urnenmuren. In een urnengraf
of -nis kunnen twee urnen worden bijgezet. Een urnengraf of
-nis wordt voor een periode van 10 jaar uitgegeven. Na deze
periode is verlenging van de graftermijn mogelijk. De kosten
voor het grafrecht en onderhoudsrecht voor een urnengraf of
-nis worden vooraf in rekening gebracht.

Asverstrooiveld
Er bestaat ook de mogelijkheid om de as van uw dierbare te
verstrooien op een speciaal voor dit doeleinde gereserveerd
gedeelte van de begraafplaats. U kunt op een gedenksteen
eventueel een stenen naamplaatje met de datum van het
verstrooien aan laten brengen. Ook bestaat de mogelijkheid
om de urn in een particulier graf te verstooien.

Tijdstippen voor begraven en asbestemmingen
Algemeen graf
Een algemeen graf is altijd voor één stoffelijk overschot en
wordt uitgegeven voor een periode van 10 jaar. Het verlengen
van de graftermijn is niet mogelijk. Bij een algemeen graf
wordt er op volgorde van aanvraag een begraafmogelijkheid
uitgegeven. Alleen de kosten voor het onderhoudsrecht worden
vooraf in rekening gebracht.

De tijden om te begraven en bijzetten of asverstrooiingen zijn
op werkdagen van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 15.00
uur en op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur. Het bepalen van
een exacte tijd voor begraven, bijzetten of asverstrooiingen
gebeurd in overleg met de beheerder van de begraafplaats.
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Grafbedekkingen

Openstelling en rust op de begraafplaats

Onder grafbedekking verstaan we een gedenkteken
(grafmonument) en/of grafbeplanting. Grafbedekkingen
kunnen zowel op een particulier graf als algemeen graf worden
geplaatst. Op een urnengraf kan ook een monumentje van
bescheiden afmetingen worden geplaatst en voor een urnennis
wordt altijd een afsluitplaat geplaatst.
De gemeente heeft voorschriften vastgesteld wat betreft
afmetingen, materiaalgebruik en wijze van het aanbrengen
van een grafbedekking. Deze informatie staat in het
‘Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen 2010’ en is te vinden op de
website van de gemeente: www.enkhuizen.nl.
Men doet er verstandig aan om, voorafgaand aan het bestellen
en plaatsen van gedenktekens en/of beplanting, kennis te
nemen van de geldende voorschriften omdat deze per
gemeente en begraafplaats kunnen verschillen. Voor het
plaatsen van een grafbedekking dient u schriftelijk vergunning
te vragen bij de beheerder van de begraafplaats

De openingstijden van de gemeentelijke begraafplaats zijn:
• 1 oktober tot 1 april van 7.00 – 18.00 uur;
• 1 april tot 30 september van 7.00 – 21.00 uur.
Kinderen onder de twaalf jaar hebben zonder begeleiding geen
toegang tot de begraafplaats. Het is niet toegestaan om op de
begraafplaats te fietsen. Bezoekers, uitvaartbezorgers en
personen die werkzaamheden op de begraafplaats verrichten,
dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

Verlengen en overschrijven
Het grafrecht voor particuliere (urnen) graven (nissen) kan
indien gewenst worden verlengd met 5 of 10 jaar, zonder
verlenging vervalt het grafrecht terug aan de gemeente. Iedere
recht of belanghebbende wordt hierover vooraf schriftelijk
geïnformeerd door de gemeente.
Het is mogelijk om de grafrechten van de ene rechthebbende
over te laten schrijven op een echtgenoot/levenspartner, of een
bloedverwant tot en met de derde graad. Bij overlijden van
een rechthebbende moet het schriftelijk verzoek tot
overschrijving door de nabestaanden worden gedaan binnen
één jaar na overlijden van deze persoon, omdat anders het
grafrecht naar de gemeente terugvervalt.

