
Begraven en asbestemming



In deze folder geven wij u algemene informatie die u helpt bij 
het maken van een keuze voor een laatste rustplaats op een 
gemeentelijke begraafplaats. De gemeente Meppel beschikt 
over een Algemene Begraafplaats aan de Zomerdijk in Meppel 
en een Algemene Begraafplaats aan de Schuurmansweg in 
Nijeveen. De bijbehorende tarieven vindt u op het inlegvel.

Ruimte, rust en respect 
Onze dierbaren hebben recht op een laatste rustplaats die in 
overeenstemming is met de wensen van de overledene en 
nabestaanden. De Algemene Begraafplaats Zomerdijk en Nijeveen 
zijn de twee gemeentelijke begraafplaatsen binnen de gemeente 
Meppel. Met haar ruimte, rust en de deskundige zorg van de 
medewerkers zorgt de gemeente voor een passende gedenkplaats in 
een respectvolle omgeving.

Begraven

Grafkeuze
Eén van de belangrijkste beslissingen die genomen moet worden 
na een overlijden is de keuze van het soort graf. Op de Algemene 
Begraafplaats aan de Zomerdijk kunt u kiezen voor een particulier 
graf en een algemeen graf. Op de Algemene Begraafplaats in 
Nijeveen alléén voor een particulier graf.
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Algemeen graf
Een algemeen graf is en blijft eigendom van de gemeente Meppel. 
Iedereen mag in een algemeen graf begraven worden voor een 
periode van 10 jaar. Deze periode is niet te verlengen. Er is wel een 
mogelijkheid voor een grafmonument, maar de gemeente blijft altijd 
rechthebbende. Algemene graven worden na een periode van tien 
jaar geruimd.

Particulier graf
Particuliere graven zijn graven waar een uitsluitend recht van 
een natuurlijk of een rechtspersoon op rust. Dat houdt in dat de 
rechthebbende bepaalt wie er in dat graf wordt begraven of van 
wie de asbus daarin wordt bijgezet. In een particulier graf (enkel 
graf dubbel diep) mogen in Meppel twee overledene geplaatst 
worden, in Nijeveen één overleden (enkel graf 1 diep). Er is ook 
een mogelijkheid om in een enkelgraf een grafkelder te laten 
aanbrengen, de kosten daarvan zijn voor de rechthebbende. 
Wanneer een tweede overledene in een al uitgegeven graf wordt 
begraven spreken wij van bijzetting. Na een wettelijke grafrust van 
10 jaar is het mogelijk twee asbussen te plaatsen of na ruiming 
opnieuw te begraven.
De graven worden uitgegeven voor een periode vanaf 20 jaar, deze 
periode is per 10 jaar tot maximaal 100 jaar uit te breiden. Aan het 
einde van de huurperiode is deze telkens met 10 jaar te verlengen. 
Daarnaast worden graven uitgegeven voor eeuwigdurende tijd.
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Kindergraf
Voor kinderen beneden 12 jaar zijn er kindergraven. De 
particuliere kindergraven bevinden zich op een hiervoor speciaal 
ingericht gedeelte van de begraafplaats. De uitgiftetermijn van de 
kindergraven komt overeen met die van de normale particuliere 
graven. 

Opgraven en herbegraven
De rechthebbende mag na de wettelijke minimale grafrusttermijn 
het stoffelijk overschot van de overledene laten opgraven en elders 
herbegraven of cremeren.

Gedenkteken
Voor het plaatsen van een monument of gedenkteken op het graf is 
een vergunning nodig. Voor een goed beheer van de begraafplaats 
heeft de gemeente een verordening opgesteld. Hierin staat wat wel 
en niet is toegestaan bij het plaatsen van een gedenkteken op een 
graf. Voor gedenktekens gelden bijvoorbeeld maten waaraan u zich 
moet houden.
Voor wijzigingen aan een gedenkteken is geen vergunning nodig, 
zoals een tweede tekst als gevolg van een tweede begraving in een 
particulier graf.
Per graf is het mogelijk om één gedenkteken of monument te 
plaatsen.

Overschrijving van een graf
Bij de gemeente moet altijd iemand geregistreerd staan die 
bepaalt wie er in een graf begraven wordt. Deze persoon is de 
rechthebbende voor het desbetreffende graf en dient bij de 
gemeente bekend te zijn. Bij het overlijden van de rechthebbende 
moet één van de erfgenamen daarom binnen een half jaar een 
schriftelijk verzoek indienen om het graf over te schrijven op naam 
van een ander. Een graf kan maar op naam van één persoon staan. 
De zorg voor de overschrijving berust bij de erfgenamen. Blijft de 
overschrijving van een graf achterwege dan vervalt het grafrecht aan 
de gemeente.
U kunt overigens de overschrijving direct (laten) regelen via de 
uitvaartverzorger.
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Asbestemming na crematie

Cremeren
Na een crematie bieden de twee Algemene Begraafplaatsen in de 
gemeente Meppel verschillende mogelijkheden voor het kiezen van 
een asbestemming. Voor een passende gedenkplaats kan gekozen 
worden uit de volgende mogelijkheden.

Urnengraf
Er zijn verschillende mogelijkheden om een asbus te plaatsen. 
De urn kan bijgezet worden in of op een graf, eventueel in een 
keldertje. 

Urnenmuur 
In een urnennis is het mogelijk om drie urnen bij te zetten. De 
urnennissen bevinden zich in een urnenmuur op de begraafplaatsen. 
Op de granieten plaat kunt u een inscriptie laten aanbrengen, 
of u kunt kiezen voor een inscriptie op een bronzen plaat. De 
inscriptie is altijd voor rekening van de rechthebbende. Wanneer de 
rechthebbende de voorkeur heeft voor een bronzen plaat zijn ook 
deze kosten voor de rechthebbende.

Verstrooiing
Naar wens van een overledene of nabestaande kunt u de as 
van de gecremeerde overledene verstrooien op het strooiveld 
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op de Algemene Begraafplaats Zomerdijk, al dan niet in bijzijn 
van nabestaanden. Hier wordt de as van meerdere overledenen 
verstrooid. U hoeft hiervoor geen rechten te kopen. U betaalt alleen 
voor het verstrooien van de as. Daarbij is een medewerker van de 
gemeente Meppel aanwezig. 

Gedenkplaats
Nabij het strooiveld is de mogelijkheid om een gedenkplaatje te 
laten plaatsen op de daar aanwezige stenen. Het plaatje wordt 
geplaatst voor een periode van 10 jaar met telkens de mogelijkheid 
van een verlenging van 10 jaar. 

Het onderhoud van graf en gedenktekens
De gemeente Meppel zorgt voor aanleg, beheer en onderhoud 
van de begraafplaats. Het onderhoud aan het grafmonument, 
zoals schoonhouden, bij (laten) werken van beschadigingen 
of schilderwerk, is primair de verantwoordelijkheid van de 
rechthebbende. 

Begraafplaatsen gemeente Meppel

Algemene Begraafplaats Meppel
Begraafplaats beheerder 14 0522
Klantcontacten gemeente Meppel 14 0522

Algemene Begraafplaats Nijeveen
Begraafplaats beheerder 14 0522
Klantcontacten gemeente Meppel 14 0522

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor iedereen dagelijks 
opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang.

Overige begraafplaatsen

Naast de twee Algemene Begraafplaatsen liggen er in de gemeente 
nog een aantal andere begraafplaatsen. Hieronder vindt u de 
contactpersonen van deze begraafplaatsen.

Joodse Begraafplaats Meppel 
Mevrouw E. ter Horst (0522) 259 288
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Katholieke Begraafplaats Meppel
De heer J. Faber (0522) 241791

Hervormde Begraafplaats Nijeveen
Mevrouw R. Verbeek (0522) 491 209

Begraafplaats Kolderveen-Dinxterveen
De heer B. Huisman (0522) 491 897

Informatie
Mocht u nog vragen hebben over de informatie in deze folder dan 
kunt u rechtstreeks terecht bij de beheerder van de gemeentelijke 
begraafplaatsen. De beheerder en de afdeling Klantcontacten zijn 
bereikbaar via telefoon 14 0522.

Openingstijden afdeling Klantcontacten
Stadhuis, Grote Oever 26
Maandag t/m vrijdag 9.30 – 13.30 uur
Woensdag 9.30 – 15.00 uur

Correspondentieadres
Gemeente Meppel
Stadhuis
Grote Oever 26
7941 BJ Meppel
E-mail: postbus@meppel.nl
Internet: www.meppel.nl

De tekst van deze folder is informatief, u kunt er geen rechten aan ontlenen.
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