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Inleidinglcontext 
In het door de gemeenteraad vastgestelde raadsvoorstel (201 1.001 7579) over het beheer 
van de gemeentelijke begraafplaatsen hebben wij ons standpunt verwoord over de toekomst 
van de monumentale begraafplaats lepenhof aan de Hoofdweg oostzijde te Hoofddorp 
(aangelegd in 1860). Wij zijn van mening dat het verkrijgen van extra inkomsten van 
essentieel belang is om deze monumentale begraafplaats in stand te kunnen houden. Dit 
kan worden bereikt door begraafmogelijkheden te blijven bieden. Uiteraard dient de uitgifte 
van nieuwe graven te passen binnen de kaders die gesteld worden aan het beheer van dit 
gemeentelijk monument. 
Op dit moment is de nieuwe grafcapaciteit nog zeer beperkt van omvang en is het nodig om 
nieuwe grafcapaciteit vrij te maken. 
In onze nota van 19 juni 2012 hebben wij de historische graven op de gemeentelijke 
begraafplaatsen benoemd. In het kader van deze aanwijzing heeft een deskundige ook een 
inventarisatie gedaan op begraafplaats lepenhof. Deze inventarisatie wordt onder andere 
gebruikt om te bepalen of afstandsgraven weer opnieuw uitgegeven kunnen worden. 

Probleemsteilincg 
De grafcapaciteit op begraafplaats lepenhof is thans nog zeer beperkt en extra inkomsten 
om deze monumentale begraafplaats in stand te houden zijn van essentieel belang. Om aan 
de vraag naar grafcapaciteit op deze begraafplaats te kunnen voldoen is nieuwe 
grafcapaciteit nodig. 

Doelstelling 
Binnen de randvoorwaarden van het gemeentelijke erfgoedbeleid tot uitgifte van nieuwe 
graven op begraafplaats lepenhof over te gaan. 

Oplossingen 
Volgens de begraafplaatsadministratie liggen er op begraafplaats lepenhof nog enkele 
graven die voor uitgifte in aanmerking komen, maar over de grafhistorie van deze graven is 
geen informatie meer bekend. Tevens zijn er oude graven aanwezig waarvan de 
rechthebbende niet kan worden gevonden (naam in de administratie kan niet gekoppeld 
worden aan de Gemeentelijke basis administratie persoonsgegevens (GBA)). In veel 
gevallen zal de rechthebbende inmiddels overleden zijn en heeft geen overschrijving van het 
grafrecht plaatsgevonden. Ook kan het voorkomen dat de rechthebbende in het verleden 
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naar elders is vertrokken en dit om welke reden dan ook niet is verwerkt in de 
grafadministratie. 
In het kader van de optimalisatie van de begraafplaatsadministratie zijn bij deze graven in 
september 2009 bordjes geplaatst om de rechthebbenden van deze veelal zeer oude 
onbepaalde tijd graven op te roepen zich te melden, zodat de juiste gegevens in de 
administratie verwerkt kunnen worden. Tevens is in InforMeer van 3 september 2009 een 
oproep geplaatst om in contact te komen met de  nabestaanden van deze graven. Deze 
oproep is op 11 januari 2012 herhaald in InforMeer. 
Deze oproepen hebben een aantal reacties opgeleverd. Op dit moment is zo'n 20% van de 
rechthebbenden van graven op deze begraafplaats nog niet gekoppeld aan de GBA. Het 
betreft voornamelijk graven die in de periode van eind 1800 tot 1960 zijn uitgegeven. 

Wij zijn van mening dat thans gefaseerd en per grafveld weer nieuwe grafcapaciteit moet 
worden vrijgemaakt om aan de vraag naar nieuwe graven te kunnen voldoen. 
Het voordeel om per grafveld weer capaciteit vrij te maken is dat nieuwe grafstenen niet her 
en der op de begraafplaats tussen de bestaande oude grafmonumenten verschijnen. Indien 
er per grafveld wordt gewerkt krijgt de begraafplaats per grafveld langzamerhand een ander 
aanzicht. Dit achten wij in belang van het totale aanzien van de begraafplaats. Uiteraard 
worden aan het plaatsen van grafmonumenten op deze bijzondere monumentale 
begraafplaats eisen gesteld, welke voorschriften wij hebben vastgelegd in de 
uitvoeringsregeling Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Haarlemmermeer 
201 1. Zo mogen op deze begraafplaats op basis van deze regeling alleen hardstenen 
grafmonumenten worden geplaatst. 
De grafuitgifte per grafveld heeft ook beheerstechnische voordelen, waardoor de ruiming en 
nieuwe uitgifte van de graven efficiënter kan plaatsvinden dan dat ruimingen her en der op 
verschillende grafvelden worden gedaan. 
Wij achten grafveld 3A12H aan de noordoostkant van de begraafplaats geschikt om hier te 
starten met het opnieuw uitgeven van nieuwe graven. Op de bijgevoegde tekening is dit 
grafveld met een rode omlijning aangeduid. Op dit grafveid liggen veel graven waar geen 
grafbedekking meer op aanwezig is en waar geen rechthebbende meer van bekend is. 
Tevens liggen er nog enkele vrije graven. 

Vrije graven 
Op begraafplaats lepenhof liggen op grafveld 3N2H nog graven waarvan in de nieuwe 
grafadministratie is aangetekend dat deze graven de status "vrij" of "vrijlnog te ruimen" 
hebben. Van een aantal van deze graven (grafnummers 3A051 tot en met 3A058, 3A060 tot 
en met 3A064 en grafnummers 3A001, 3A013 Vm 3A018, 3A025,3A035 en 3A048) geeft de 
grafadministratie niet aan dat hier in het verleden iemand begraven is. Deze informatie is 
echter niet volledig te achten. Een proefopgraving op enkele plaatsen heeft aangetoond dat 
er in deze graven zeer oude lichamelijke overblijfselen liggen. Er valt niet meer te 
achterhalen of deze graven destijds voor een beperkte periode als algemeen graf zijn 
uitgegeven en nadien niet zijn geruimd of dat in deze strook graven overblijfselen van elders 
geruimde graven liggen. Op de bedoelde strook zijn geen grafstenen aanwezig. De graven 
zijn ook niet benoemd als historisch graf. 
Ondanks het ontbreken van complete informatie kan worden aangenomen dat -voor zover 
er sprake is van ooit uitgegeven grafrechten- de graven zeer lang geleden (voor de 2e 
wereldoorlog) zijn uitgegeven, zodat de kans groot is dat er geen rechthebbenden1 
nabestaanden zijn die nog enige betrokkenheid hebben bij deze graven, ook omdat er geen 
grafbedekking aanwezig is en de overblijfselen van deze graven al zeer oud zijn. Een 
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eventuele rechthebbende zal in dit geval al overleden zijn. Om te kunnen blijven voldoen aan 
de vraag naar nieuwe grafcapaciteit op deze begraafplaats staan wij zijn van mening dat 
deze graven weer opnieuw uitgegeven moeten worden. Het betreft in totaal 23 graven. 

Naast de graven waarvan de volledige grafhistorie niet meer bekend is zijn er ook graven in 
vak 3A12H waarvan een getekende afstandsverklaring aanwezig is. Dit zijn 14 graven. Ook 
deze graven komen weer voor uitgifte in aanmerking nadat een omgevingsvergunning is 
verleend voor het verwijderen van de grafbedekking. 

Graven zonder koppeling met de GBA 
In grafveld 3N2H liggen 58 graven waarvan de  rechthebbende niet GBA koppelbaar is. In de 
administratie is in het verleden bij een groot aantal van deze graven aangetekend dat de 
rechthebbende onbekend is. Het onbekend zijn van de rechthebbende is een kwalificatie die 
destijds door Burgerzaken in de grafadministratie is vermeld naar aanleiding van een 
uitgevoerd onderzoek. 
Bij de graven waarvan de rechthebbende onbekend is staat al vanaf september 2009 een 
bordje met een oproep aan de rechthebbendelnabestaanden om zich te melden. Dit heeft in 
een beperkt aantal gevallen nog een reactie van nabestaanden opgeleverd. 
Rechthebbenden hebben op basis van de Beheersverordening de plicht om hun 
adreswijziging door te geven (artikel 28 lid 4 van de Beheersverordening) . Indien de 
rechthebbende overlijdt dan hebben de nabestaanden de verplichting om binnen zes 
maanden een nieuwe rechthebbende aan te melden (artikel 17 lid 3 van de 
Beheersverordening). Deze verplichtingen zijn niet nagekomen. 
Nu deze rechthebbendenlnabestaanden niet voldaan hebben aan hun verplichtingen en ook 
niet gereageerd hebben op de oproep om zich te melden (welke oproep al drie jaar bij het 
graf staat) staan wij zijn van mening dat deze grafrechten vervallen verklaard moeten 
worden. In de bijlage bij deze nota is aangegeven om welke graven het gaat. 

Effecten 
Door grafrechten vervallen te verklaren kunnen deze graven weer opnieuw worden 
uitgegeven, waardoor aan de vraag naar nieuwe grafcapaciteit voldaan kan worden. In totaal 
komen er, inclusief de 14 afstandsgraven, 95 nieuwe graven beschikbaar. Indien er 
grafbedekking op het graf aanwezig is zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd 
om de grafbedekking te mogen verwijderen, zulks in verband met de monumentale status 
van de begraafplaats. 

Middelen 
Voor de ruiming van graven zijn middelen beschikbaar binnen het product lijkbezorging (724) 
binnen het programma 11 (Kwaliteit fysieke omgeving) 

Juridische aspecten 
Ruiming van graven is toegestaan nadat het grafrecht verlopen is of nadat de 
rechthebbende van het graf afstand heeft gedaan van het grafrecht. Nu niet zeker is of het 
grafrecht is verlopen dan wel dat de rechthebbende afstand heeft gedaan van het grafrecht, 
is het mogelijk om (eventuele) grafrechten vervallen te verklaren, als de rechthebbende is 
overleden en binnen zes maanden daarna niet een nieuwe rechthebbende bij de gemeente 
is gemeld. Bij het nog in leven zijn van de rechthebbende is er de verplichting om een 
adreswijziging door te geven. Gelet op de ouderdom van de graven is het zeer 
onwaarschijnlijk dat er nog rechthebbenden voor deze graven in leven zijn en kan er van 
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uitgegaan worden dat aan de voorwaarden om de grafrechten op deze graven vervallen te 
verklaren is voldaan. 
Het besluit tot vervallen verklaring wordt overeenkomstig de bepalingen uit de Algemene wet 
bestuursrecht bekend gemaakt. Het besluit is voor bezwaar en beroep vatbaar. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 

l. de grafrechten op de graven zonder volledige grafhistorie met de grafnummers 
3A051 tot en met 3A058, 3A060 tot en met 3A064 en grafnummers 3A001, 3A013 
tlm 3A018, 3A025, 3A035 en 3A048 op  begraafplaats lepenhof vervallen te 
verklaren; 

2. de rechten van de grafnummers die in de bijlage bij deze nota zijn genoemd 
vervallen te verklaren; 

3. dit besluit conform eisen uit de Algemene wet bestuurrecht bekend te maken; 
4. deze nota ter kennisname te zenden aan de raad. 

er en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

Tekening van begraafplaats lepenhof waarop grafveld 3AI2H is aangegeven. 

Lijst met graven op grafveld 3Al2H op begraafplaats lepenhof, waarvan de grafrechten vervallen zijn verklaard 



Bijlage 1 (voorstel nieuwe grafuitgifte iepenhof) 
Graven waarvan in de begraafplaatsadministratie geen GBA koppelbare rechthebbende is 
geregistreerd en waarvan de grafrechten vervallen zijn verklaard. 

grafnummer Begravenejn) en datum begraving l l Wellgeen 
grafbedekking 

Overige informatie voor zover 
bekend aangetekend in 

3A 023 

3A 022 

Van der Beek, Antonia (15-09-1943) 
De Koter, Govert (08-06-1 936) 

3A 010 

administratie 

Destijds geregistreerde rechth. is 

- De Koter, Leendert ( l  9-01 - l  978) 
- Bochoven, Rensje (1 3-01 -1 965) 
- Versteeg, Johannes (26-08-1 948) 

geen 

3A 009 

wel 

geen 
op 9/12/1993 overleden 
Destijds geregistreerde rechth. is 
op 9/12/1993 overleden.Afstand 

- Smeenk, Barend (01 -07-1 968) 
- Pietersma, Gerben (21 -07-1 943) 

3A 006 
3A 003 

Destijds geregistreerde 
rechthebbende 1 mei 1979 

Peitersma-Mahling kon destijds 
door KCC niet getraceerd 

- Knook, Arie (03-1 0-1 945) 
- Knook, Christina (08-09-1943) 
- Bloemzaad, Elizabeth (1 5-1 0-1 920 
- Millenaar, levensloos kind (24-03-1 920) 

l 3A 030 

- Pruissen, Willem (06-01-1951) l geen 

geen 

3A 031 

3A 033 
3A 034 

3A 038 

worden 
Afstand grafbedekking 26-1 0- 
1967 

3A 040 

- Wiegmink, Wient (03-09-1 968) 
- Dijkema, Alida (30-01-1951) 
- Vorst, Ijtje (14-03-1 951 ) 
- Van Huis, Adriana (22-04-1 974) 
- Van der Sar, Cornelis (07-04-1 951) 
- Van Wirdum, Cornelis (1 1-06-1969) 

3A 046 

3A 047 

3A 059 

- Manders, Helena (06-06-1 951) 
- Buis, Barend (24-04-1 959) 

3A 069 

3 A 0 7 4  l - De Vries, Matthijs (1 0-05-1 952) 

wel 

geen 
wel 

geen 

geen 
- Van Bentem (02-07-1951) 
- Meijer, Pieter (26-09-1 952) 

- Wijs, Johan (1 9-09-1 961) 
- Wieringa, Froukje (03-1 0-1 951) 
- onbekend 

3A 070 
3A 073 

overleden 
Destijds geregistreerde Rechth. 
op 811 012006 overleden 

Afstand grafbedekking 611 211 991 

f 

- Van Putten, Annigje (1 9-1 1-1 974) 
- Kost, Jan (07-01-1952) 

9 1 vertrokken richting VSA 

geen 

wel 

geen 

- Grisnick, Willem (01 -1 2-1 942) 
- Van der Sluijs, Jan (09-04-1952) 

l l e l  

-- 

Afstand grafbedekkina 1/8/1984 
Destijds geregistreerde rechth. 
overleden op 2111 111990. 

Destijds geregistreerde 

wel 

Destijds geregistreerde 
rechthebbende 14/9/1956 

rechthebbende W.T.A. Atema. 

geen 
geen Afstand grafbedk. 19/8/1978 



wel - De Waal, Gerrit (21-12-1955) 
- De Waal, Johanna (31-07-1952) 
- Van Dis, Adriana (15-10-1960) 
- Hartman, Cornelis (21-06-1 960) 
- Kamperman, Gezina (07-1 1-1956) 
- Van Raam, Herman (19-08-1952) 

geen 

wel Destijds geregistreerde rechth 
(J.B. van Raam). 11/2/1998 
overleden. 

geen 
wel 

3A 084 
2H 003 

2H 006 

2H 009 

2H 012 

wel 

- Overbeek, Cornelia (24-1 2-1 953) 
- Bliek, Hendrika (24-08-1 959) 
- Van der Moren, Jan (25-04-1 955) 
- Dekker, Johannes (04-1 2-1 967) 
- Sluijter, Cornelia (28-06-1 955) 
- Kooij, Pieternella (08-1 1-1968) 
- Van der Hooft, Jan (06-07-1955) 
- Lohn. Otto (26-1 1-1 955) 

wel 

geen 
wel 

geen 

2H 015 

2H 018 

2H 021 

2H 024 

Afstand grafbed. 28-1 1-1986 

- Van der Geer, Jan (30-08-1 967) 
- Coops, Jeanetta (1 3-03-1 956) 
- Schieveen, Geertje (04-1 0-1 968) 
- Beets, Jacob (22-05-1956) - 
- Lange, Wilhelmina (05-12-1966) 
- Schornagel, C.H. (29-1 1-1 956) 
- Wiegel, Elisabeth (07-09-1 964) 

Geen 

geen Afstand grafbedekkinq 03-1 0- 
1972 
afstand gedaan grafbed. 
271811 973 

- Huijsing, Johannes (03-1 0-1957) geen 

wel 3A 102 

3A 105 
3A 107 
3A 109 

3A 114 

geen 
geen 
wel 

- Roodenburg, Jacoba (12-07-1 955) 
- Van Andel, Pieter (24-09-1 952) 

- Onbekend of er iemand -- begraven is - 
- Onbekend of er in begraven is 
- Van der Meulen, Fokje (01-01-1968) 
- Van den Berg, Hermanus (13-01-1 953) 
- Prenger, Johanna (18-01-1963) 
- Van der Kamp, Gerardus (05-05-1 953) 

Gereserveerd graf voor Enzler. 
Destijds geregistreerde rechth is 
op 17/6/1989 overleden 
Destijds geregistreerde rechth, 
onbekend echtpaar had geen 
kinderen 

wel 

- Pols, Cornelis (04-02-1 956) 
- Vaandering, Femmetje (1 5-05-1 953) 
- Boogaard, Maria (07-08-1 964) 
- Ramkema, Jan (20-06-1 953) 
- Borst, Johannes (08-1 1-1977) 
- Buis, Hendje (1 8-01 -1955) 
- Den Dekker, lena (1 7-07-1 968) 

- Veenstra, Rinze (02-05-1 955) 
- De Ruiter, Johanna (18-02-1956) 
- Tiggeloven, Cornelis (09-03-1 955) 
- Krul, Cornelis (29-1 1-1 966) 
- Kneppel, Cornelia (01 -02-1 956) 

geen 

Destijds geregistreerde 
rechthebbende overleden 
Destijds geregistreerde 
rechthebbende overleden 

wel 

geen 

geen 

wel maar in 
zeer slechte 
staat 
geen 
wel Destijds geregistreerde rechth. 

2H 020 
2H 025 
0 

- Van Maaren, Jan (22-07-1970) 



- De Graaf, Maartje (06-04-1 957) 
- Rabbers, Herman (10-04-1 954) 
- Sleggers, Marius (23-10-1 934) 
- Van Meel, Pieter (28-08-1 963) 

- Vrzal, Adele (02-08-1 954) 
- Goulouze, Nicolaas (1 6-03-1 956) 
- Haan, Jannetje (02-02-1955) 
- Den Ouden. Martinus (1 3-1 1-1 954) 
- De Rijk, Cornelis (21-05-1 960) 
- Van der Ree, Johanna (02-12-1955) 
- Boom, Jacob (02-07-1 942) 
- Reek, Dorotha (07-06-1 933) -- -- 
- Van Beusekom, Cornelia (09-03-1 955) 

- Van Goldstein, Johannes Gijsb. (25-01- 
1999) 

- Verhoeven, Antonie (1 9-03-1 955) 
- Godvliet, Lena (23-12-1 965) 
- Meijer, Johannes (23-03-1 955) 
- Luime, Adriaantje (15-03-1 934) 
- Mogelijk ook Van Laar, Jan W. 

- Kruit, I-lendrika (26-03-1 963) 
- Zaalberg, Adrianus (09-03-1 955) 
- Van der mei, Geertruida (05-06-1950) 

geen 
wei 
geen 

geen 

geen 
nee 

Geen. 

wel 

wel 

nee 

geen 

overleden 

Destijds geregistreerde rechth. 
H.J. van Meel is overleden 
Laatst bekende rechth. Goulooze 
is overleden op 1211 211 979 

Afstand grafbedekkincl 2711 / l  976 

Afstand grafbedekking 24-9-1 970 

Afstand grafbedekking 10-1 0- 
1981 




