
Begraven
in de gemeente Oldebroek





Niemand staat graag stil bij een onder-
werp als begraven. Toch komt er een
moment dat u er over moet nadenken.
Omdat u een naaste hebt verloren bij-
voorbeeld. Of omdat u uw nabestaan-
den de zorg voor uw afscheid wilt
besparen. Steeds meer mensen denken
al vroegtijdig na over hun laatste rust-
plaats. Een uitvaartorganisatie of een
medewerker van de gemeente kan u
daarbij helpen. In deze folder leest u
over de mogelijkheden voor begraven
in de gemeente Oldebroek.

Begraafplaatsen
De gemeente Oldebroek heeft vier
gemeentelijke begraafplaatsen. Deze
liggen in of bij de kernen Oldebroek,
Oosterwolde en Wezep. De begraaf-
plaatsen zijn in verschillende periodes
aangelegd en uitgebreid. Daardoor heb-
ben ze elk een eigen karakter.

Ook de omgeving van de begraafplaats,
weids en ruim of besloten door bomen
en struiken, draagt daar aan bij.

Begraafplaats De Eekelenburg ligt aan de
Mheneweg Zuid in het buitengebied
van de kern Oldebroek. Deze begraaf-
plaats is begin 1900 geopend en daarna
twee keer uitgebreid. Op De Eekelen-
burg geeft de gemeente nog steeds
grafruimtes uit.

Begraafplaats Oosterwolde ligt aan de
Oostendorperstraatweg richting Elburg.
Na de gemeentelijke herindeling in
1976 is deze begraafplaats overge-
dragen van de toenmalige gemeente
Doornspijk aan de gemeente Oldebroek.
De begraafplaats wordt regelmatig 
uitgebreid. De gemeente geeft hier nog
grafruimtes uit.

De laatste rustplaats
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Begraafplaats Stationsweg ligt aan de
gelijknamige weg in de kern Wezep. De
begraafplaats is in de jaren twintig van
de vorige eeuw in gebruikgenomen. Op
deze begraafplaats geeft de gemeente
geen grafruimten meer uit. Mensen 
die in het verleden een graf hebben
gekocht op deze begraafplaats worden
hier nog wel begraven.

Begraafplaats Bovenheigraaf ligt aan de
gelijknamige weg in het buitengebied
van de kern Wezep. Deze begraafplaats
is geopend in 1973 en daarna een aantal
keren uitgebreid. De gemeente geeft
hier nog steeds grafruimten uit. Op
begraafplaats Bovenheigraaf vindt u
ook een asverstrooiingsveld. Ook is hier
een urnenmuur.

Keuze van een graf
De gemeente Oldebroek heeft twee
soorten graven: eigen graven en alge-
mene graven. Ook kunt u een urn 
bijzetten of de as van de overledene 
verstrooien.

Eigen graven
Een eigen graf is een graf met een 
uitsluitend recht. Dat betekent dat u
bepaalt wie er wordt begraven.
Afhankelijk van de begraafplaats heeft
een graf één of twee grafruimtes. Per
grafruimte kan één overledene worden
begraven. De gemeente geeft de graven
op volgorde uit.
U kunt een eigen graf huren voor 
twintig jaar met het recht op verlenging.
Als u dit recht niet verlengt, wordt het
graf geruimd. U kunt een graf ook huren
voor onbepaalde tijd. Dan blijft het graf
in stand tot de begraafplaats sluit.

Algemeen graf
Een algemeen graf heeft géén uit-
sluitend recht. Dat betekent dat het niet
is voorbehouden aan een bepaald 
persoon. De begraafplaatsbeheerder
bepaalt de plek van het graf en wie daar
wordt begraven. Afhankelijk van de
begraafplaats kunnen in het graf één of
twee overledenen worden begraven.
Bij een algemeen graf met twee graf-



ruimten kunnen de overledenen on-
bekenden van elkaar zijn.
Voor een algemeen graf betaalt u geen
grafrecht. Na twintig jaar wordt het graf
geruimd.

Asbestemming
Als u een eigen graf heeft, dan mag u
daarin per grafruimte één urn begraven
of de as van de overledene verstrooien
op het graf. Begraafplaats Boven-
heigraaf heeft de mogelijkheid om de as
te verstrooien op het verstrooiingsveld.
Ook kunt u op deze begraafplaats een
urnennis huren. Dat kan voor 20 jaar
met het recht te verlengen of voor
onbepaalde tijd.

Grafmonument en beplanting
Op een graf kunt u een grafmonument,
bijvoorbeeld een gedenksteen en/of
beplanting plaatsen. Daarvoor heeft u

wel een vergunning nodig van de
gemeente. Ook moeten het grafmonu-
ment en de beplanting aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Welke dat zijn,
hangt af van de plek van het graf op de
begraafplaats. De gemeente kan u infor-
meren over de voorwaarden die voor 
u gelden. De meeste steenhouwers zijn
ook op de hoogte van de voorwaarden.
Zij kunnen u hierover adviseren en
eventueel de vergunning voor u aan-
vragen.

Onderhoud
De gemeente zorgt voor het dagelijks
onderhoud van de begraafplaatsen. Zij
zorgt er bijvoorbeeld voor dat de graven
worden onderhouden en dat de graf-
bedekkingen worden schoongemaakt.
Hiervoor betaalt u een vergoeding aan
de gemeente: het onderhoudsrecht.
Meer informatie vindt u onder ´Kosten´.
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Ruiming van graven
Als de grafrust van een algemeen graf 
is verstreken of het grafrecht op een
eigen graf niet wordt verlengd, kan de
gemeente een graf ruimen. Dat bete-
kent dat de stoffelijke resten uit het graf
worden herbegraven in een verzamel-
graf op de begraafplaats. De gemeente
kan het graf dan weer aanbieden als
nieuw graf.
Als de nabestaande of rechthebbende
van een graf bekend is, informeert de
begraafplaatsbeheerder hem over de
ruiming. Ook maakt de gemeente de
ruiming een jaar van tevoren bekend via
een publicatie in de krant en op het
informatiebord van de begraafplaats.
Nabestaanden kunnen in die tijd vragen
om de overblijfselen opnieuw in een
(eigen) graf te begraven of het grafrecht
te verlengen.

Kosten  
Voor begraven in de gemeente
Oldebroek betaalt u verschillende 
kosten: voor het graf, voor het begraven
en voor het onderhoud van de begraaf-
plaats. De gemeenteraad stelt de 
tarieven ieder jaar opnieuw vast.
De actuele tarieven en een aantal reken-
voorbeelden vindt u in het overzicht bij
deze folder.
Bij een algemeen graf en bij een eigen
graf met grafrecht voor bepaalde 
tijd kunt u kiezen wanneer u de 
onderhoudskosten betaalt: in één keer
óf per jaar.

Bij een eigen graf met grafrecht voor
onbepaalde tijd moet u de kosten voor
onderhoud in één keer betalen.
De kosten voor het graf en het onder-
houd betaalt u vanaf het moment dat u
het graf huurt. De kosten voor het
begraven worden na de begrafenis in
rekening gebracht.

Begraaf- en bezoektijden
Een begrafenisplechtigheid kan plaats-
vinden van maandag tot en met zater-
dag van 9.00 tot 14.00 uur.
Op algemeen erkende feestdagen
wordt niet begraven.

Voor bezoek zijn de begraafplaatsen
dagelijks geopend van 9.00 uur tot
zonsondergang.

Overige informatie
De begraafplaats is niet toegankelijk
voor auto´s, tenzij u hiervoor toestem-
ming heeft van de gemeente.Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
de gemeente Oldebroek.

Honden en andere huisdieren zijn niet
toegestaan op de begraafplaats.

Vragen
Meer informatie over begraven in de
gemeente Oldebroek vindt u op onze
website www.oldebroek.nl. Ook kunt u
op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
contact opnemen met de gemeente
Oldebroek, telefoon (0525) 638 254.
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Raadhuisplein 1

Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek

Tel. (0525) 63 82 00

www.oldebroek.nl

gemeente@oldebroek.nl


