NIEUWSBRIEF

Beste relatie,
Met deze laatste nieuwsbrief van het jaar informeer ik u graag over de ontwikkelingen van de
gemeentelijke begraafplaatsen in Zwijndrecht. Helaas hadden we het afgelopen jaar nog
steeds te maken met alle (wisselende) maatregelen rondom het coronavirus. Het coronavirus
houdt ons in zijn greep en heeft enorme impact op uw en onze werkzaamheden. Net als u,
doen we er alles aan om de families waardig afscheid te laten nemen. Toch hebben we het
afgelopen jaar niet stil gezeten. Ik geef u hierbij graag een doorkijk in de realisatie van onze
bijzondere projecten.
Rouwcentrum
Na een verbouwing van maanden zijn we bijzonder trots op ons vernieuwde Rouwcentrum.
U heeft het resultaat vast al een keer bewonderd!
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Nieuwe akker Asbestemmingen en akker Natuurlijk Begraven – begraafplaats Munnikensteeg
Er is een speciale grafakker gerealiseerd voor Asbestemmingen. In deze nieuwe akker bieden
we de mogelijkheid tot het bijzetten van de as in een nieuwe urnenmuur, urnengraf of
plaatsing van een sierurn op een zuil. Ook is hier asverstrooiing mogelijk. De naastgelegen
grafakker wordt beschikbaar gemaakt voor natuurlijk begraven. Dit houdt in dat het materiaal
dat het graf in gaat, door de natuur afgebroken moet kunnen worden. Het aanmerken van het
graf met grafstenen, keien, voorwerpen of planten is niet toegestaan. In het voorjaar worden
de akkers nog ingezaaid met gras en een bloemenmengsel. We verwachten dat beide akkers
vanaf april 2022 in gebruik kunnen worden genomen.

Kindergedeelte begraafplaats Munnikensteeg
In het voorjaar is een nieuw groenontwerp uitgevoerd op het kindergedeelte van de
begraafplaats Munnikensteeg. In het ontwerp is gekozen voor rijk bloeiende vaste beplanting.
Hierdoor krijgt dit gedeelte meer kleur en wordt een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit.
Ook zijn er een Zakdoekjesboom en een Krentenboompje geplant.
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Aula en Crematorium Minnendael
Met de opening van het Crematorium en Uitvaartcentrum Minnendael op de begraafplaats
Munnikensteeg zijn binnen de gemeentegrenzen alle faciliteiten op het gebied van afscheid
nemen en rouwverwerking te vinden. Nieuwsgierig? Neem dan een kijkje op
www.minnendael.nl of neem telefonisch contact op met Crematorium en Uitvaartcentrum
Minnendael via 078 200 11 81. De werkwijze voor het begraven op de begraafplaats
Munnikensteeg en het gebruik van deze faciliteiten blijven nog ongewijzigd.

Asfaltering oprijlaan en hoofdpaden begraafplaats Jeroen Boschlaan
Met het vernieuwen van de asfaltlaag op de oprijlaan en het hoofdpad op begraafplaats
Jeroen Boschlaan is weer een keurige entree en routing gerealiseerd.

Tarieven
Op 9 november 2021 heeft de gemeenteraad van Zwijndrecht de nieuwe tarieven vastgesteld
voor de algemene begraafplaatsen Jeroen Boschlaan, Munnikensteeg en Heerjansdam.
De tarieven gelden vanaf 1 januari 2022. De verkorte prijslijst treft u in de bijlage aan. De
volledige versie kunt u vinden op www.zwijndrecht.nl/begraven. Naast de tarieven voor de
begraafplaatsen vindt u bijgaand ook de tarieven voor de catering.
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Beheersverordening
Op 26 oktober 2021 heeft de gemeenteraad een nieuwe Beheersverordening Gemeentelijke
Begraafplaatsen Zwijndrecht 2021 vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2022 is deze
Beheersverordening van kracht.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
Toevoeging 'Graf Natuurlijk Begraven';
Uitgiftetermijn van een algemeen graf van 18 jaar naar 15 jaar;
Uitgiftetermijn van particuliere graven en asbestemmingen per 10 jaar (met uitzondering
van particuliere graven op de begraafplaats Heerjansdam);
Verlengingstermijn van particuliere graven en asbestemmingen nu mogelijk tot maximaal
20 jaar;
Uitgifte van particuliere graven voor 1 persoon (niet mogelijk op de begraafplaats
Heerjansdam);
Onderhoud gedenkteken naar één maal per jaar schoonmaken.
Wilt u de vastgestelde Beheersverordening Gemeentelijke Begraafplaatsen Zwijndrecht 2021
lezen? Ga dan naar onze website www.zwijndrecht.nl/begraafplaatsen.
Nieuwe ontwikkelingen in 2022
Voor het nieuwe jaar staan er weer tal van grootschalige werkzaamheden gepland. Zo worden
er nieuwe informatiebrochures gemaakt en wordt de website verder gevuld. Qua uitvoering
van werkzaamheden ligt het accent met name in het uitvoeren van grootschalige
groenrenovaties en het ruimen van graven.
Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Bel mij gerust! Mijn telefoonnummer is (078) 770 36 02.
Voor het nieuwe jaar wens ik u een goede gezondheid toe en een verdere voortzetting van
onze prettige samenwerking.
Met vriendelijke groet,

Cathy van Meer
Coördinator Begraafplaatsen
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