Begraafplaats Oostvoorne met Paroubek

Begraafplaatsen
Westvoorne heeft drie begraafplaatsen,
waarvan één in Oostvoorne en twee
in Rockanje.

De nieuwe begraafplaats in Rockanje ligt
in een natuurlijke omgeving aan de Dirk van
Voornelaan. De begraafplaats ligt afgelegen
tussen de duinen, waardoor deze vanaf de
weg niet zichtbaar is. De oude begraafplaats
aan de Zeeweg ligt bij het centrum van
Rockanje. Deze is niet meer in gebruik, wel
zijn bijzettingen nog mogelijk. Op deze
begraafplaats en die van Oostvoorne vindt
u een oorlogsmonument van de Tweede
Wereldoorlog en graven van de Oorlogs
gravenstichting. De nogal groene begraaf
plaats in Oostvoorne is gelegen aan de
Voorweg en heeft de fontein Paroubek als
blikvanger.
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Aula Rockanje

Aula
In zowel de aula bij de nieuwe begraafplaats in
Rockanje als de aula in Oostvoorne is er plaats voor
maximaal 80 personen. In beide zalen staan comfor
tabele stoelen en is er klimaatbeheersing. Kunstwer
ken sieren de zaal in Rockanje, terwijl in Oostvoorne
schilderijen de wanden verfraaien. Beide aula’s zijn
geschikt voor zowel begrafenis- als crematieplechtig
heden. U kunt uw wensen aan de beheerders of aan
de begrafenisondernemer kenbaar maken.

Begraven
Er zijn twee soorten graven waaruit gekozen kan
worden: een algemeen (kinder)graf of een eigen graf.

Algemeen graf
Algemene graven zijn eigendom van de gemeente.
In een graf worden twee personen begraven. De
gemeente bepaalt wie er komt te liggen, dat kunnen
dus volstrekt onbekenden zijn. Deze graven worden
voor een periode van 10 jaar uitgegeven. Dit geldt
ook voor het algemene kindergraf. Nadat deze
termijn is verstreken, is verlenging bij algemene
graven niet mogelijk. De gemeente heeft dan het
recht om de stenen te verwijderen en het graf te
ruimen, tien jaar na de laatste begrafenis (dit heet
grafrust). Tot een jaar na verwijdering kan er
aanspraak gemaakt worden op de gedenktekenen
of voorwerpen.
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Wilt u de nagedachtenis op de begraafplaats langer
in stand houden dan 10 jaar, dan kunt u kiezen voor
een eigen graf.

Eigen graf
Met een eigen graf kunt u meer gehoor geven aan
uw eigen wensen. Een eigen graf is voor 25 jaar,
waarin twee personen begraven kunnen worden.
De rechthebbende van het graf bepaalt zelf wie er in
wordt begraven. Ook is het mogelijk om een urn te
begraven. Als de 25 jaren zijn verstreken kunt u het
grafrecht verlengen. In de tarievenlijst vindt u de
verlenging per 10 jaar, maar u kunt bijvoorbeeld
ook voor 20 of 40 jaar vooruit verlengen.
Als de termijn verstreken is, dan kan ook dit graf
worden geruimd en kan het gedenkteken verwijderd
worden. De rechthebbende ontvangt ruim van
tevoren een brief met de vraag of dat er afstand
gedaan wordt van het graf of dat er verlenging
wenselijk is.

Eigen grafkelder
Een andere optie is een eigen grafkelder. De
aankoop- en aanlegkosten zijn voor eigen rekening.
In een grafkelder kunnen twee personen geplaatst
worden. Ook een grafkelder is voor 25 jaar, waarna
verlenging mogelijk is.

Gedenktekenen
Voor het plaatsen van gedenktekenen of grafmonu
menten is een vergunning nodig. Vergunning voor het
aanbrengen van gedenktekenen wordt aangevraagd
bij de gemeente onder overlegging van een duidelijke
ontwerptekening. Op grond daarvan kan worden
beoordeeld in hoeverre het gedenkteken voldoet aan
de eisen. De gemeente beschikt binnen acht weken
op de aanvraag. Als u via de begrafenisondernemer
of steenhouwer een gedenkteken bestelt, regelen zij
de vergunning. Voor vragen kunt u terecht bij
Burgerzaken.
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Oorlogsmonument Oostvoorne

Wat mag?
•	Een schuin liggende steen wordt alleen toege
staan wanneer het talud schuin is, opstaande
zijkanten zijn niet toegestaan. Bij zeer schuin
liggende stenen kunnen nadere eisen worden
gesteld met betrekking tot de ondersteuning van
de voorkant. Staande stenen mogen niet breder
en niet hoger zijn dan een meter.
• Liggende stenen moeten los op een gewapend
betonnen raam komen, dat niet buiten de steen
mag uitsteken, behalve bij kleine stenen. Een
betonnen onderplaat wordt niet toegestaan.
Ramen van baksteen moeten eveneens op een
betonraam worden gesteld.
• Geverfde letters op gedenktekenen worden niet
toegestaan. Ingehakte letters moeten 3 mm zijn
ingehakt, uitgespaarde gelakte letters worden
ook toegestaan, wanneer deze minstens 3 mm
boven de ondergrond uitsteken. Bij staande
stenen mogen de letters niet groter zijn dan
5 cm en bij liggende stenen niet groter dan
10 cm.
• Als materiaal voor gedenktekenen mogen de
volgende steensoorten worden gebruikt: graniet,
ettringer, tufsteen, pouillenay kalksteen, dolo
miet, muschelkalksteen, obernkirchner zand
steen, hardsteen, syeniet, euvil en sierbeton.
Ook duurzame materialen zoals kunststof,
roestvrijstaal en glas zijn toegestaan.
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Begraafplaats Oostvoorne



•B
 innen een raam van stenen zijn tegels toege
staan, als deze worden gelegd op een beton
plaat van ± 4 cm. Deze plaat wordt gelegd in
een sponning, rondom uitgespaard in het
betonraam, met een oplegbreedte van tenminste
2,5 cm.
• Op de algemene graven mogen de gedenktekenen niet groter zijn dan 50 x 50 cm. Voor het
benedengraf wordt een staande of liggende
steen geplaatst en voor het bovengraf is het
alleen mogelijk om een liggende steen te laten
plaatsen.

De volgende voorwerpen zijn niet toegestaan:
• Stenen met bloemen en foto’s, emaillen of
porseleinen schilden met foto’s, trommels, houten
borden, los marmergruis, los grind, schelpen,
vaasblokken met gaten. Vaste vaasblokken zijn
wel toegestaan.
• Gietijzeren en geëmailleerde gedenkstenen,
ijzeren hekken, palen of buizen met kettingen.
• Gedenktekenen, waarop of waarin verfstof of
enig ander preparaat is aangebracht.
• Steenhouwwerk, waarop een inscriptieplaat is
geschroefd.
• Beplanting hoger dan 60 cm.
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Columbarium

Reserveren
Het is mogelijk om van tevoren een eigen graf te
reserveren. Dit kan via de beheerder. Met deze
reservering wordt het graf in feite al gekocht. Bij de
reservering gaat de looptijd van 25 jaar meteen in,
ook al wordt het nog niet gebruikt.

Onderhoud
Het onderhoud van de begraafplaats, zoals de
beplanting, paden en aula, wordt verzorgd door
de gemeente. Ook het graf wordt schoongehouden
door de beheerder. U betaalt eenmalig voor het
onderhoud voor het eigen graf, algemeen graf,
eigen urnennis, eigen urnengraf, allemaal met of
zonder gedenkteken.

Cremeren
Cremeren vindt in Westvoorne niet plaats. De meest
bekende crematoria in de omgeving zijn: Cremato
rium Beukenhof in Schiedam, Crematorium Rotter
dam-Zuid, Crematorium Hofwijk in Rotterdam en
Crematorium De Ommering in Spijkenisse. Via de
uitvaartverzorger kunt u aangeven van welk
crematorium u gebruik wenst te maken.
Westvoorne biedt de mogelijkheid om na een
crematie de as te verstrooien op het speciaal
aangelegde strooiveld, bij te zetten in het columba
rium (25 jaar) of te begraven in een eigen graf (25
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Strooiveld

jaar). Asverstrooiing mag alleen op het strooiveld
onder toezicht van de beheerder. Leggen van
bloemen en dergelijke is toegestaan op de daarvoor
bedoelde terpen.
Urnen zijn via de begrafenisondernemer te verkrij
gen. Een urn mag maximaal 30 cm hoog en 20 cm
breed zijn. De urn is vervaardigd van een weerbe
stendige soort aardewerk, natuursteen, kunststof of
metaal. Slechts 1 asbus mag in de urn.

Gedenkzuilen
Bij de strooivelden op de begraafplaatsen in
Oostvoorne en Rockanje zijn gedenkzuilen geplaatst
waarop nabestaanden een gedenk(naam)plaatje
kunnen laten aanbrengen. De gemeente levert, tegen
vergoeding van de aanschafkosten, de gedenkplaat
jes voor de zuilen in Oostvoorne en Rockanje aan in
één maat en één kleur.

Klok luiden
Op verzoek kunt u de klok laten luiden. Hier zijn
geen kosten aan verbonden.

Oorlogsmonumenten en -graven
Rockanje heeft drie oorlogsmonumenten. Het
monument aan de Blindeweg is ter nagedachtenis
aan een vader en zoon die zijn gefusilleerd wegens
hulp aan een Engelse piloot. In de duinen bij de
Tweede Slag staat een monument waar zes mensen
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Oorlogsgraven in Oostvoorne

gefusilleerd zijn. Drie daarvan kwamen uit Rockanje.
Het derde, grote monument bevindt zich op de
oude begraafplaats van Rockanje waar alle genoem
de gefusilleerde personen liggen begraven. De
begraafplaats van Oostvoorne heeft een monument
voor een verzetsman die met zijn zwijgen vele levens
heeft gered. Ook zijn hier graven te vinden van onder
andere Engelse geallieerden.
De graven van zowel Rockanje als Oostvoorne
behoren tot de Oorlogsgravenstichting.

Bijzondere plechtigheden
Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens
en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats
moeten vijf dagen tevoren worden gemeld aan de
beheerder.

Algemene informatie
De begraafplaatsen zijn voor het begraven, het
bijzetten van urnen en het verstrooien van as opengesteld op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 11.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur en op
zaterdag van 08.00 tot 11.30 uur. Op deze uren
is de beheerder aanwezig. Voor het publiek zijn de
begraafplaatsen de gehele dag geopend.
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