RK Begraafplaats H. Lebuinus
Ceintuurbaan - Deventer

RK Begraafplaats H. Lebuinus
Een rustgevende plek in het hart van
Deventer onder bestuur van de RK
Parochie H. Lebuinus.
Via deze folder en via onze website
willen wij u graag informeren over
onze begraafplaats. Op de website
staan actuele gegevens over tarieven,
register van overledenen, contactpersonen e.d.

Oase van Rust,
Plek van Vertroosting.

Mocht u na het lezen van deze folder
nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Kerkbestuur
van deze parochie.
Daarnaast kunt u natuurlijk ook even
een bezoekje brengen aan de begraafplaats. De beheerder is veelal aanwezig op werkdagen van 9.00 tot 16.00
uur.

RK Begraafplaats H. Lebuinus
Ceintuurbaan - Deventer
Bezoekadres: Ceintuurbaan 18A, Deventer
Postadres:

Kerkstraat 1
7412 XM Deventer

Telefoon: 0570-628107
Di en Do van 9-17 uur
Telefax: 084-7321044
Internet: www.ceintuurbaan18a.nl
E-mail: info@ceintuurbaan18a.nl
Telefoonnummer voor spoedeisende afspraken
i.v.m. begrafenis: 06 5198 7525
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Het karakteristieke
Poortgebouw vormt
de monumentale entree.

Historie en Ligging

Onze Dienstverlening

De RK begraafplaats aan de
Ceintuurbaan is in 1869 in
het ‘buitengebied’ van Deventer in gebruik genomen
en biedt plaats aan 2600
graven.

Reglement

In de tachtiger jaren van de
vorige eeuw was de begraafplaats zo goed als vol en
werd er gewoekerd met de
beschikbare ruimte. Vanaf
circa 1995 is daarom een
grote renovatie in gang gezet
zonder het karakter van de
begraafplaats aan te tasten.
In die tijd werden veel graven weer vrijgegeven. Ook
werd ruimte gemaakt voor
verschillende vormen van
asbestemming.

De begraafplaats kent eigen graven en algemene
graven. Een eigen graf wordt voor minimaal 20
jaar gehuurd en daarna kan de huurperiode verlengd worden met periodes van tien jaar. De graven zijn bestemd voor twee overledenen en samen met de beheerder wordt een plekje op de
begraafplaats uitgezocht. Ook zijn combinaties
van aaneengesloten graven mogelijk zodat dubbelgraven of familiegraven ontstaan.

Inmiddels vormt de begraafplaats een aantrekkelijke en
mooie oase van rust in het
bruisende Deventer. Een
mooie schilderachtige plek
op slechts tien minuten loopafstand van het centrum.
Een plek waar menigeen met
gepaste tevredenheid en voldoening wil vertoeven.

Het hele reilen en zeilen op en om de begraafplaats is in een uitvoerig reglement vastgelegd.
Informatie in deze folder is daarvan afgeleid. In
alle gevallen geldt het reglement als bepalend.

Graven

Bij een algemeen graf hebben nabestaanden geen
zeggenschap over wie in het graf begraven wordt.
Deze graven kennen een rustperiode van tien jaar
en die periode kan niet verlengd worden.

Asbestemmingen
De as van overledenen kan worden verstrooid,
maar kan ook worden bijgeplaatst in een eigen
graf, een urnenkelder of een nis in het columbarium (urnenmuur). Op elke plek mogen twee asbussen worden bijgezet voor een bepaalde periode van minimaal 5 jaar (nis), 10 jaar (kelder) of
gedurende de huurperiode van een graf. Verlenging van de huurperiode is mogelijk.

Communicatie
Wanneer een graf of asbestemming wordt gehuurd dan verloopt de communicatie via de

rechthebbende. Deze persoon kan wijzigingen
doorvoeren en eventueel afstand doen van de
rechten. De rechthebbende is in bezit van een akte waarin de rechten nader omschreven zijn. De
communicatie verloopt via post en soms via de
vitrines op de begraafplaats (geen adres meer bekend).

Grafmonumenten
Voor het plaatsen van een grafmonument is een
vergunning nodig. Een monument moet aan
richtlijnen voldoen (bijv. LxBxH is maximaal
200x85x120 cm). De aanvraag moet vergezeld
gaan van een tekening en gaat meestal via een
steenhouwer die op de hoogte is van onze regels.

Onderhoud
De begraafplaats wordt continu door ons onderhouden (paden, gebouwen, omheining, onkruid
schoffelen, blad vegen, toilet reinigen, e.d.). De
rechthebbende daarentegen is verantwoordelijk
voor het onderhoud van een grafmonument.
Daarvoor kan een abonnement worden afgesloten
zodat twee keer per jaar het graf wordt opgeknapt (schoon maken, algen verwijderen, klein
herstel). Onderhoud van graven is een plicht! Alleen zo blijft de begraafplaats een mooie uitstraling behouden.

Tarieven
De kosten van de verschillende diensten staan op
een aparte tarievenlijst. Voor actuele prijzen
wordt verwezen naar de website maar ze zijn ook
verkrijgbaar op de begraafplaats.

