Begraven en
asbestemming

De laatste rustplaats in
de gemeente Aa en Hunze
De keuze voor een laatste rustplaats is belangrijk, maar soms ook
moeilijk. In deze folder geven wij u alle belangrijke informatie over de
mogelijkheden in de gemeente Aa en Hunze. Zo kunt u de beste keuze
maken. De bijbehorende tarieven vindt u op het inlegvel.
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Na het overlijden

Begraven

Melden van overlijden

Als u kiest voor begraven, moet u zo snel mogelijk grafruimte aanvragen, het
type graf kiezen en datum en tijdstip van de begrafenis vastleggen. Later kunt
u de grafbedekking bepalen.

Als iemand overlijdt, moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden bij
de gemeente waarin de persoon is overleden. In de gemeente Aa en
Hunze is dit bij de afdeling Publiekszaken (Spiekersteeg 1 in Gieten).
Het is gebruikelijk dat een uitvaartverzorger dit voor u regelt.

Grafruimte
Het aanvragen van grafruimte bij de gemeente gebeurt meestal door de
uitvaartverzorger. Hij of zij doet dit dan namens de familie.

Rechthebbende vaststellen
Bij het aanvragen van grafruimte moet ook de naam van de ‘rechthebbende’ worden doorgegeven. Dit is een van de nabestaanden die
als contactpersoon optreedt. De rechthebbende bezit de grafrechten
en is belast met de zorg voor de grafruimte. Hij of zij neemt namens
de nabestaanden besluiten over allerlei zaken die geregeld moeten
worden. De rechthebbende bepaalt bijvoorbeeld wat er met de
grafruimte gebeurt of wie als tweede persoon wordt bijgeplaatst in
een graf.
De rechthebbende is ook het aanspreekpunt voor de gemeente.
Met hem of haar regelt de gemeente de administratieve zaken.
Als de rechthebbende zelf overlijdt, moet iemand anders deze taken
overnemen. Als nabestaanden wijst u dus een andere rechthebbende
aan. U moet dit binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende aan de gemeente doorgeven.

Begraafplaatsen
Binnen de gemeente Aa en Hunze heeft u de keuze uit acht algemene
begraafplaatsen.
1. Anloo, Bosweg
2. Gasselte, Borgerweg
3. Gasselternijveen, De Vaart
4. Gieten, Oude Groningerweg
5. Gieterveen, Broek
6. Gieterveen, Streek
7. Grolloo, Hoofdstraat
8. Rolde, Hunebedweg
Naast de acht algemene begraafplaatsen zijn er in Aa en Hunze nog drie
begraafplaatsen die niet in beheer zijn van de gemeente, te weten: Eext,
Spijkerboor/Nieuw-Annerveen en Rolde (Joodse begraafplaats).
Annen

Eexterveen

1
Gasteren

Anloo
Gieterveen

5

Eext

6

Gieten

4
Anderen

Balloo

Gasselternijveen

3
8

Rolde

2

4

7

Grolloo

5

Gasselte

5

Houdt u er rekening mee dat u niet de precieze locatie van het graf
kunt bepalen. Nieuwe graven komen altijd naast het vorige uitgegeven
graf. Het van tevoren ‘reserveren’ van grafruimte is niet mogelijk. Het
is vaak wel mogelijk om een dubbel graf te huren, zodat partners of
echtgenoten naast elkaar kunnen worden begraven.

Type graf
De begraafplaatsen in de gemeente Aa en Hunze kennen
verschillende typen graven.
Algemeen graf
Een algemeen graf wordt door de gemeente beschikbaar gesteld voor
de duur van tien jaar. Deze termijn kan niet worden verlengd. Na deze
termijn kan de gemeente het graf opnieuw in gebruik nemen. In een
algemeen graf kan één overledene worden begraven.

Type graf

Islamitisch graf
Op de begraafplaats in Gieten is een perk speciaal ingericht voor
islamitisch begraven.

Kindergraf

Kindergraf
Voor overleden kinderen jonger dan 13 jaar zijn er kindergraven. Op de
begraafplaatsen zijn hiervoor aparte delen ingericht. In een kindergraf
wordt één kind begraven. Het kindergraf wordt gehuurd voor dertig
jaar. Daarna kan de huurperiode worden verlengd.

Particulier graf

Het verzoek om de huurtermijn van dertig jaar te verlengen, moet u
vóór het verstrijken van de lopende termijn indienen. U krijgt hierover
tijdig een brief van de gemeente.

Algemeen graf

In een particulier graf kan ook een grafkelder worden geplaatst. Dit is
bij een algemeen graf niet mogelijk.
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Particulier graf
Een particulier graf wordt verhuurd voor een periode van dertig
jaar. Deze periode kan worden verlengd. Momenteel onderzoekt de
gemeente op welke begraafplaatsen ‘dubbel diep’ begraven mogelijk
is. Neemt u voor meer informatie hierover contact op met de afdeling
Publiekszaken.

x

*Op begraafplaats Gieterveen Streek worden geen
nieuwe graven meer uitgegeven.
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Afspraak datum en tijdstip
In overleg met de afdeling Publiekszaken van de gemeente bepaalt
u datum en tijdstip van de begrafenis. Begraven kan op alle dagen,
behalve zondag.

Grafbedekking
Voor de grafbedekking, zoals een grafsteen, bent u vrij in de keuze
van vorm, tekst en leverancier. U kunt het gedenkteken dus een
eigen karakter geven. Wel zijn er regels voor de afmetingen. De
gedenktekens moeten zijn gemaakt van duurzame materialen of
van materialen die duurzamer gemaakt zijn.
Grafbeplanting is ook mogelijk, maar de planten mogen de
oppervlakte die voor het graf beschikbaar is, niet overschrijden.
Zo nodig moet u de planten regelmatig snoeien.
Voor de grafbedekking heeft u een schriftelijke vergunning nodig
van de gemeente.

Cremeren
Kiest u voor cremeren, dan moet u zo snel mogelijk contact opnemen
met een crematorium om datum en tijdstip te bepalen. Dit gebeurt
meestal door de uitvaartverzorger, in opdracht van de familie of
rechthebbende. U heeft daarna nog ongeveer een maand de tijd
om te beslissen of u de as wilt bijzetten of verstrooien.

Crematoria in de buurt
Er is geen crematorium in de gemeente Aa en Hunze. De dichtstbijzijnde crematoria zijn in Assen, Meppel, Emmen en Stadskanaal.
Wel kan de as van de overledene in de gemeente Aa en Hunze
worden bijgezet of verstrooid.

Rouwcentrum en crematorium
De Boskamp

Crematorium De Meerdijk
Meerdijk 74, 7825 TH Emmen

Boskamp 5, 9405 NN Assen

info@crematoriumdemeerdijk.nl

Onderhoud en bezoek

info@boskamp.nl / www.boskamp.nl
(0592) 39 03 30

www.crematoriumdemeerdijk.nl
(0591) 62 83 05

Onderhoud van het graf
De rechthebbende van een particulier graf is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden en te herstellen.

Uitvaartcentrum en crematorium
Reestborgh

Crematorium Cereshof

Edison 1, 7942 DE Meppel
(0522) 25 30 71

9502 EA Stadskanaal
(0599) 65 12 72

Ceresstraat 4-A,

Algemeen onderhoud van de begraafplaats
De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van de begraafplaats. Daartoe behoort onder andere het onderhoud van de bomen
en beplanting en het aanleggen en onderhouden van paden.

Asbestemming na crematie

Bezoek
Alle begraafplaatsen zijn het hele jaar door kosteloos toegankelijk voor
het publiek.

Na de crematie wordt de as van de overledene geborgen in een asbus.
Gedurende één maand wordt deze bewaard in het crematorium. Daarna kunt u de as een definitieve bestemming geven. Wettelijk bestaan
hiervoor twee mogelijkheden: bijzetten of verstrooien.
Bijzetten
Bijzetten houdt in dat de urn ‘ergens’ geplaatst wordt. Het crematorium
biedt hier verschillende mogelijkheden voor. U kunt er ook voor kiezen
om de as bij te zetten op één van de begraafplaatsen in de gemeente
Aa en Hunze.
Verstrooien
Bij verstrooien wordt de as van de overledenen uitgestrooid op een
speciaal hiervoor bedoeld veld. Verstrooien is definitief.
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Bij het bijzetten of verstrooien is altijd een medewerker van de
gemeente aanwezig.

As bijzetten
Urnen-nis
Op de meeste begraafplaatsen in de gemeente Aa en Hunze is het
mogelijk de urn te laten bijzetten in een nis, in een speciaal hiervoor
gemaakte urnenmuur. Een urnen-nis is standaard voorzien van een
natuurstenen afdekplaat. Een nis biedt plaats aan twee urnen.
U kunt een urnen-nis huren voor een periode van tien, twintig of dertig
jaar. Daarna kunt u het huurrecht telkens met tien jaar verlengen. Het
verzoek hiertoe moet u vóór het verstrijken van de lopende termijn bij
de gemeente indienen. U krijgt hierover tijdig een brief van de gemeente.
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Urnengraf
U kunt de urn ook laten bijzetten in een urnengraf. Voor de urnengraven is een speciaal gedeelte van de begraafplaats gereserveerd.
In een urnengraf kunnen maximaal twee urnen worden bijgezet.
Een urnengraf kunt u huren voor een periode van dertig jaar. Daarna
kunt u het huurrecht telkens verlengen. Het verzoek hiertoe moet u
vóór het verstrijken van de lopende termijn bij de gemeente indienen.
U krijgt hierover tijdig een brief van de gemeente.
Kiest u voor een urnengraf, dan moet de rechthebbende zelf een
monument regelen en eventueel een urnenkelder. Een urnenkelder
is een betonnen keldertje waarin de urnen worden bijgezet. De urnenkelder dient ook als fundament voor het te plaatsen grafmonument.
Een urnenkelder is niet verplicht.
Bijplaatsing in graf
Met toestemming van het gemeentebestuur, mag u in een al bestaand
particulier graf, de urn van één overleden familielid bijzetten.

As verstrooien
Strooiveld
Bijna alle begraafplaatsen in Aa en Hunze hebben een strooiveld. Het
is mogelijk om de as te verstrooien in het bijzijn van nabestaanden.
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Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met
de afdeling Publiekszaken van de gemeente Aa en Hunze, via
telefoonnummer 14 0592.

gemeente Aa en Hunze
Spiekersteeg 1
9461 BH Gieten

postadres
Postbus 93
9460 AB Gieten

www.aaenhunze.nl

