Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren

Annahof en Elsene

Inhoudsopgave
Voorwoord												3
De gemeentelijke begraafplaatsen								4
Begraafplaats Annahof										4
Begraafplaats Elsene											6
Termijnen van uitgifte en verlenging								8
Kosten													8
Bezoektijden en gedragsregels								

10

Heeft u nog vragen?										

11

2

Voorwoord
Als iemand overlijdt, is dat vaak onverwacht. Plotseling moeten de nabestaanden
allerlei zaken rond een begrafenis of crematie regelen. Volgens de Nederlandse wet
moet iedereen die overleden is, binnen 6 werkdagen worden begraven of gecremeerd. In korte tijd moeten er vaak veel keuzes gemaakt worden.
Het is niet altijd bekend wat de wensen van de overledene zijn. Veel mensen kiezen
er voor om al vóór hun dood de wensen rond een begrafenis of crematie op papier te
zetten. Nabestaanden zijn hier vaak heel erg mee geholpen. Nabestaanden kunnen
de uitvaart helemaal zelf regelen, maar vaak schakelen zij daarvoor een uitvaartverzorger in.
Als er gekozen wordt voor een begrafenis krijgt u, naast de keuze voor een
begraafplaats, te maken met zaken als grafrechten en onderhoud van een graf.
Bij een crematie zijn er verschillende opties om een urn bij te zetten of te verstrooien op één van onze gemeentelijke begraafplaatsen. In deze brochure
laten wij u de mogelijkheden en regels zien met betrekking tot begraven
worden, urnbijzettingen en asverstrooiing in de gemeente Echt-Susteren, zodat u
of uw nabestaanden weloverwogen beslissingen kunnen nemen rond de uitvaart.

drs. J.W.M.M.J. Hessels
Burgemeester van Echt-Susteren
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DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN
Iedereen is vrij in de keuze voor een begraafplaats. Er is geen verplichting om in de
eigen gemeente of eigen woonplaats begraven te worden. Er zijn een aantal kerkelijke begraafplaatsen in onze gemeente. Het beheer daarvan ligt bij de betreffende
parochies. De gemeente Echt-Susteren heeft twee algemene begraafplaatsen:
•

Begraafplaats Annahof
Ruijtersweg 30, 6101 VR, Echt

•

Begraafplaats Elsene
Elsenewal 21a, 6118 BM, Nieuwstadt

BEGRAAFPLAATS ANNAHOF

Grafkeuze
De begraafplaats Annahof is een groene, sfeervolle begraafplaats in Echt. U kunt
kiezen voor een enkel- of dubbelgraf. Afhankelijk van het vak wordt er enkel- of
dubbeldiep begraven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in of op een graf maximaal 2 urnen bij te zetten. Op een graf kan een grafmonument en grafbedekking
zoals beplanting geplaatst worden (zie ook onder ‘grafmonument/grafbedekking’
op pagina 9). U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. De graven
worden in principe op volgorde van ligging uitgegeven.
Op begraafplaats Annahof is een apart veld met kindergraven. Ook voor zusters van
diverse congregaties (zoals de Kleine Zusters van de Heilige Joseph) is er een apart
grafveld gereserveerd.
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Urnplaatsing en asverstrooiing
Er zijn diverse opties voor de plaatsing van een urn. Ook kan de as van de overledene
verstrooid worden.

Urnenmuur
Op begraafplaats Annahof is een fraaie urnenmuur (columbarium) voor de bijzetting
van urnen. Per nis mogen 2 urnen bijgezet worden. De urn staat in een nis waarbij
een urnenplaat geplaatst kan worden (zie ook onder ‘grafmonument/grafbedekking’
op pag. 9). De urnennissen worden in principe op volgorde van plaatsing uitgegeven.

Urnplaatsing op of in een regulier graf
In een bestaand graf kunnen maximaal twee asbussen worden bijgezet. Dit kan in
het graf, maar er kan ook een sierurn (duurzaam verbonden met het grafmonument)
op een graf geplaatst worden.

Asverstrooiing
Op een mooie, rustige plek op de begraafplaats is een strooiveld ingericht. Hier kan
de naam van de overledene gegraveerd worden op één van de gedenkzuilen bij het
veld.

5

BEGRAAFPLAATS ELSENE

Grafkeuze
De begraafplaats Elsene is een groene, rustige begraafplaats in de kern Nieuwstadt. U
kunt kiezen voor een enkel- of dubbelgraf. Op deze begraafplaats wordt alleen enkeldiep begraven. Op een graf kan een grafmonument, grafbedekking zoals beplanting
en een sieromranding geplaatst worden (zie ook onder ‘grafmonument/grafbedekking’ op pagina 9). U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. De
graven worden in principe op volgorde van ligging uitgegeven.

Urnplaatsing en asverstrooiing
Er zijn diverse opties voor de plaatsing van een urn. Ook kan de as van de overledene
verstrooid worden.

Urnenkelder
Op de begraafplaats Elsene is een veld met urnenkelders aanwezig. De urn staat
hier in een in de grond verzonken nis waarop een urnenplaat geplaatst kan worden
(zie ook ‘grafmonument/grafbedekking’ op pagina 9). Per urnenkelder mogen twee
urnen bijgezet worden. De urnenkelders worden in principe op volgorde van plaatsing uitgegeven.
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Urnplaatsing en asverstrooiing
Er zijn diverse opties voor de plaatsing van een urn. Ook kan de as van de
overledene verstrooid worden.

Urnenmuur

Urnplaatsing op of in een regulier graf
In een bestaand graf kunnen maximaal twee asbussen worden bijgezet. Dit kan
in het graf, maar er kan ook een sierurn (duurzaam verbonden met het grafmonument) op een graf geplaatst worden.

Asverstrooiing
Op een rustige plek op de begraafplaats is een strooiveld ingericht. Hier kan de naam
van de overledene gegraveerd worden op één van de gedenkzuilen bij het veld.
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TERMIJNEN VAN UITGIFTE EN VERLENGING
Een particulier graf of particuliere urnennis/urnenkelder wordt uitgegeven voor een
periode van tien of twintig jaar. Er wordt niet gesproken van een eigenaar van een
graf of urnenkelder omdat er feitelijk sprake is van ‘uitsluitend recht’ om als enige
een graf te mogen gebruiken. Daarom spreken we van een ‘rechthebbende’. Als de
rechten voor een graf gaan verlopen ontvangt de rechthebbende hierover bericht
van de gemeente. De grafrechten kunnen dan verlengd worden met een termijn van
vijf, tien, vijftien of twintig jaar. De grafrechten kunnen op aanvraag aan een andere
rechthebbende worden overgeschreven.
Worden grafrechten na het verlopen van de termijn niet verlengd dan vervalt het
recht aan de gemeente. De rechthebbende wordt hierover tijdig geïnformeerd.
De gemeente kan dan het graf of de nis ruimen en de grafbedekking verwijderen
(in eerste instantie wordt alleen bovengronds geruimd).

KOSTEN
Bij een uitvaart komen diverse soorten kosten kijken. Als u gebruik wenst te maken
van één van de gemeentelijke begraafplaatsen bent u, naast de kosten die u aan de
uitvaartverzorger betaalt, aan de gemeente rechten en/of leges verschuldigd. Maakt
u gebruik van één van de kerkelijke begraafplaatsen dan betaalt u kosten aan de
betreffende parochie. De kosten bestaan onder andere uit:

Grafrecht
U betaalt grafrechten voor de uitgifte van een graf of urnennis/urnenkelder. Deze
leges worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. De actuele bedragen vindt
u op www.echt-susteren.nl/begraafplaatsen.

Begraafrecht
Begraafrecht is het bedrag dat bij de nabestaanden in rekening wordt gebracht voor
de feitelijke begraving van de overledene.

Vergunning voor grafmonument/grafbedekking
Voor een grafmonument/grafbedekking moet u een vergunning aanvragen bij de
gemeente. Dit geldt ook voor het wijzigen en/of vernieuwen van een grafmonument. In de meeste gevallen regelt de steenhouwer van het grafmonument dit.
Voor deze vergunning bent u legeskosten verschuldigd. Deze leges worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. De actuele legeskosten vindt u op
www.echt-susteren.nl/begraafplaatsen.
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Grafmonument/grafbedekking
Op een particulier graf kunt u een grafmonument en/of grafbedekking zoals beplanting plaatsen. Het is daarnaast op begraafplaats Elsene mogelijk om een sieromranding om een graf te plaatsen. Bij een urnennis en op een urnenkelder kunt u
een urnenplaat laten plaatsen. Aan de afmetingen, hoogte en materialen zijn wel
duidelijke regels gesteld. Het grafmonument, de grafbedekking en de urnenplaat
moeten bijvoorbeeld van duurzaam materiaal zijn en mogen geen afbreuk doen
aan het aanzien van de begraafplaats. Alle regels en voorwaarden vindt u in de
‘Beheersverordening algemene begraafplaatsen gemeente Echt-Susteren 2014’ en
haar uitvoeringsbesluiten. Deze vindt u op www.echt-susteren.nl/begraafplaatsen.
De rechthebbende is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafsteen/
grafbedekking. U mag, binnen de maten van de toegestane bedekking, (vaste)
planten op het graf neer zetten. Zodra deze er verwaarloosd uitzien heeft de beheerder van de begraafplaats het recht om deze te verwijderen. Dit geldt ook voor
verwelkte bloemen en kransen.
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BEZOEKTIJDEN EN GEDRAGSREGELS
De algemene begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Van bezoekers verwachten wij dat ze te allen tijde de aanwijzingen
van de beheerders opvolgen, dat zij zich ordelijk gedragen en de begraafplaats niet
verontreinigen. Er mag – anders dan ten behoeve van begrafenissen en voertuigen
voor onderhoudswerkzaamheden – niet met motorvoertuigen op de begraafplaatsen worden gereden. Indien er wel gereden moet worden is de maximumsnelheid
10 km per uur.

Beheer en onderhoud algemene begraafplaatsen
Het beheer van de algemene begraafplaatsen berust bij de gemeente. Deze is
belast met het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen. Dat wil zeggen: het
schoonhouden van paden en het onderhoud van de beplanting, grasvelden, omheining en de toegangspoorten. Ook ziet de gemeente er op toe, dat er geen handelingen worden verricht zonder voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur
en/of overleg met de beheerder. Om het onderhoud op de begraafplaats goed te
kunnen doen is het van belang dat er geen grind wordt aangebracht tussen het graf
en het voetpad en voorwerpen als gieters, vazen, plantenbakken of harkjes buiten
de afmeting van het graf geplaatst worden. Ook niet achter de kopstukken van de
graven. Het onderhoud van de graven en de daarop aangebrachte grafmonumenten, de planten en voorwerpen is de verantwoordelijkheid van de rechthebbende.
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Administratie begraafplaatsen
Het cluster begraafplaatsadministratie van het team Klant Contact Centrum (KCC)
van de gemeente is belast met de administratie van de algemene begraafplaatsen.
Hier worden de grafregisters bijgehouden en de vergunningen tot het plaatsen van
grafmonumenten afgegeven. Dit geldt ook voor de administratieve handelingen
met betrekking tot de urnenmuur en urnenkelders.

HEEFT U NOG VRAGEN?
Als u na het lezen van deze brochure vragen heeft kunt u tijdens kantooruren
telefonisch contact opnemen met de begraafplaatsbeheerder via 06- 10761986.
Heeft u vragen over de administratieve afhandeling, dan kunt u contact opnemen
met het cluster begraafplaatsadministratie van het team Klant Contact Centrum
(KCC) via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 0475 478 478. Stuurt u
liever een e-mail dan kan dat via het contactformulier op de website van de
gemeente: www.echt-susteren.nl.
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Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met team KCC van de gemeente EchtSusteren. Heeft u opmerkingen of suggesties? Geef deze dan door
via het contactformulier op onze website www.echt-susteren.nl.

Postadres		
Gemeente Echt-Susteren
			Team KCC
			Postbus 450
			6100 AL Echt
Bezoekadres
Nieuwe Markt 55
			6101 CV Echt
Telefoonnummer

0475-478478

E-mailadres 		

info@echt-susteren.nl
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