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Officiële uitgave van Rijswijk.

De raad van de gemeente Rijswijk; gelezen het voorstel van burgemeester
en wethouders van 2 december 1997, nr 97 009011/OW.
gelet op de artikelen van de Wet op de Lijkbezorging;
BESLUIT:
vast te stellen:

Beheersverordening algemene begraafplaats bij de Nederlandse Hervormde Kerk aan de
Herenstraat, Rijswijk 1997 (-1.776.111)
HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN
Artikel 1
begripsomschrijvingen
1. Voor de toepassing van de verordening wordt verstaan onder:
"begraafplaats": de algemene begraafplaats bij de Nederlands Hervormde Kerk aan de Herenstraat;
"grafbedekking": gedenkteken en/of beplanting op een graf;
"afdelingshoofd": het hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte;
"directeur": de directeur van de dienst Grondgebiedzaken.
2. De begraafplaats wordt onder toezicht van burgemeester en wethouders beheerd door het afdelingshoofd of de daartoe aangestelde ambtena(a)r(en).
3.De vervanging van het hoofd van de afdeling Plantsoenen bij afwezigheid of ontstentenis is door
burgemeester en wethouders geregeld.

HOOFDSTUK 2
OPENSTELLING, ORDE EN RUST OP DE BEGRAAFPLAATS
Artikel 3
Openstelling begraafplaats
De begraafplaats is voor bezoekers dagelijks van 09.00 uur tot 16.00 uur toegankelijk.
1.
Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kan de toegang tijdelijk worden gesloten.
2.
Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is zich
3.
daarop te bevinden, anders dan voor de bezorging van as.
Artikel 4
Ordemaatregelen
1. Het is aan steenhouwers, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen verboden, anders dan
met toestemming van het afdelingshoofd, werkzaamheden voor derden aan grafbedekkingen op de
begraafplaats te verrichten.
2. Het verblijf op de begraafplaats is verboden voor personen die naar het oordeel van het dienstdoende
personeel overlast veroorzaken.
3. Het is verboden op de begraafplaats:
a. zich te gedragen in strijd met de eerbied aan de overledenen
verschuldigd;
b. met rijwielen, bromfietsen of motorrijwielen te rijden of deze mede te voeren anders dan met het
doel om deze in de daarvoor bestemde bewaarplaats te stallen;
c. honden mede te nemen;
d. op graven te lopen, te zitten en gereedschappen, kleding en andere, niet tot de graven behorende,
voorwerpen neer te leggen;
te zitten op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen;
e. de begraafplaats te verontreinigen;
f. bloemen of andere waren te koop aan te bieden of aanbiedingen te doen tot grafbedekkingen.
4. Het is verboden met voertuigen op de begraafplaats te rijden:
a. anders dan voor het vervoer van materialen dan wel voor onderhoudswerkzaamheden;
b. met een snelheid van meer dan 10 km;
c. anders dan op rijwegen.
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5. Het afdelingshoofd kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het verbod bedoeld in de leden
3 en 4.
6. Bezoekers en personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht
zich in het belang van
de rust, orde en netheid te houden aan het bepaalde in de leden 1 tot en met 4.
7. Diegene die een of meer verboden, vervat in de leden 1 tot en met 4 overtreden, kunnen van de begraafplaats worden verwijderd.
8. Bij overtreding van een of meer verboden genoemd in de leden 1 tot en met 4 kan aan de overtreders
en/of indien zij in dienst zijn van ondernemers aan deze ondernemers, door de directeur gedurende
ten hoogste 14 dagen en door de burgemeester voor langere tijd de toegang tot de begraafplaats
worden ontzegd.
Artikel 5 Plechtigheden
Dodenherdenkingen, overdrachten of onthullingen van gedenktekenen mogen niet geschieden
1.
zonder dat tijdig overleg heeft plaatsgehad met het afdelingshoofd omtrent datum en uur van de
plechtigheid en met betrekking tot de wijze waarop de plechtigheid zal geschieden.
De deelnemers aan de plechtigheid bedoeld in het eerste lid moeten zich in het belang van de
2.
orde, rust en netheid houden aan de aanwijzingen van het afdelingshoofd.
HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN
Artikel 6 Strafbepaling
Overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 3 en 4 wordt gestraft met een geldboete van
de eerste categorie.
Artikel 7 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 1998. Met ingang van hiervoor genoemde
datum vervalt de Verordening op de algemene begraafplaatsen der gemeente Rijswijk, vastgesteld op
22 maart 1935.
Artikel 8 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als "Beheersverordening algemene begraafplaats bij de
Nederlands Hervormde Kerk aan de Herenstraat, Rijswijk 1997".
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn openbare vergadering van 16 december
1997.
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