Uitvaarten en
rouwbezoek
Algemene informatie
Gemeentelijke
begraafplaatsen
Maassluis

In Maassluis zijn twee gemeentelijke begraafplaatsen
waarvan één met crematorium. Bij een overlijden
heeft u de keuze tussen begraven op de De Algemene
Begraafplaats aan de Willem de Zwijgerstraat 36 of
De Nieuwe Begraafplaats aan de Hooge Zeedijk 100.
De Nieuwe Begraafplaats heeft ook een crematorium
met aula, koeling en een familiekamer.
De R.K. Begraafplaats St. Barbara aan Reviusplein 7 is
een particuliere begraafplaats.
Elke begraafplaats heeft een eigen sfeer en uitstraling.
De ligging van de Nieuwe Begraafplaats aan de Nieuwe
Waterweg is zelfs uniek. De Algemene Begraafplaats
(sinds 1888) en de Nieuwe Begraafplaats (sinds 2014)
vormen samen de Gemeentelijke Begraafplaatsen
Maassluis.

Een uniek afscheid
Een uitvaart regelen betekent veel persoonlijke keuzes maken. Het
is belangrijk daar goed over na te denken. Elk afscheid is uniek en
eenmalig. U bepaalt zelf hoe de uitvaart van uw dierbare eruitziet.
Bij de gemeentelijke begraafplaatsen luisteren wij goed naar uw
persoonlijke wensen en zijn wij oprecht betrokken bij alle mensen,
ongeacht de sociale, religieuze of culturele achtergrond.

Lijkbezorging
Begraven en cremeren zijn vormen van lijkbezorging. Dit is de
juridische term die de Wet op de lijkbezorging gebruikt. Ook het ter
beschikkingstellen aan de wetenschap valt onder deze wet.
Een begrafenis of crematie dient uiterlijk op de zesde werkdag na de
datum van overlijden plaats te vinden.

Toestemming
Om een overledene te mogen begraven of cremeren heeft u
toestemming (verlof ) nodig die een ambtenaar van de burgerlijke stand
afgeeft na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke
lijkschouwer. In deze verklaring moet staan dat de desbetreffende
persoon door een natuurlijke oorzaak is overleden. Door aangifte van
overlijden te doen, verkrijgt u het ‘verlof’ voor begraven of cremeren.

Uitvaartondernemer
Na een overlijden valt veel te regelen. Een uitvaartondernemer kan
u veel praktische zaken uit handen nemen en is op de hoogte van de
wettelijke bepalingen. Meestal regelt de uitvaartondernemer de hele
begrafenis of crematie.

Begraven

•
•
•
•
•

U kunt een overledene begraven op een gemeentelijke of particuliere
begraafplaats. U kunt een graf op een gemeentelijke begraafplaats
reserveren en een ‘recht tot begraven’ kopen. Dit betekent dat u het graf
voor een bepaalde periode van de gemeente huurt. Na deze periode
kunt u dit recht verlengen. Het is mogelijk om later afstand te doen van
dit recht of om het te laten overschrijven naar iemand anders.
Als u dit zelf wilt regelen dient U het volgende mee te nemen:
de legitimatie van de overledene;
uw eigen legitimatie;
de datum en plaats van overlijden;
de datum van de begrafenis;
voor welke periode u het graf op de begraafplaats wilt.

Soorten graven
•

•

•

In een algemeen graf worden twee overledenen begraven, die elkaar niet
gekend hebben. De nabestaanden delen het bovengrondse gedeelte van
het graf. Een algemeen graf geven wij uit voor een periode van 10 jaar.
Dit is de minimale grafrusttermijn in Nederland. Deze termijn kan niet
verlengd worden.
In een particulier graf (ook wel eigen graf of familiegraf genoemd)
kunnen twee of drie (verwante) overledenen of maximaal vijf asbussen
worden begraven. Het is ook mogelijk om een dubbelgraf te huren.
Dit zijn twee graven die naast elkaar worden uitgegeven.
Een particulier graf is voor minimaal 10 jaar en kan altijd worden
verlengd.Bij de Algemene Begraafplaats is het doorgaans mogelijk
om de plaats van een particulier graf zelf uit te zoeken. Bij de Nieuwe
Begraafplaats geldt dat de graven op rij worden uitgegeven. De
gemeente bepaalt daar, in overleg met de nabestaanden, de uitgifte en
de plek van het graf.
Een kindergraf is een graf voor overledenen tot 12 jaar. Het wordt
uitgegeven voor minimaal 20 jaar en kan altijd worden verlengd.
Kinderhof Vlinder is een gedeelte op de algemene begraafplaats,
speciaal voor kindergraven. Ook op de Nieuwe Begraafplaats is een
gedeelte voor kindergraven ingericht.
Meer informatie vindt u in onze folders Particuliere graven, Algemene
graven en Kindergraven.

Cremeren

•
•

•

•
•

Na een crematie moet de as van de overledene 30 dagen bewaard
blijven. De urn blijft op het crematorium. Daarna beslist u wat u met de
as wilt doen.
As mee naar huis nemen. De uitgifte van de as vindt plaats op afspraak
met het crematorium.
As verstrooien. Dit mag u doen op open zee of op een daarvoor bestemd
strooiveld. Als u de as op andere plekken wilt verstrooien, dan heeft u
een ontheffing nodig. De ontheffing vraagt u aan bij de gemeente.
Plaatsen of begraven op een plek in een urnentuin. In een urnentuin kunt
u een plek uitzoeken om de as te laten begraven in een urnengraf.
U kunt ook voor een sierurn kiezen die bovengronds blijft staan.
Plaatsen in een urnenmuur. U huurt een nis waar één of twee sierurnen
in passen.
Bijzetten in een bestaand graf of begraven op een begraafplaats.
Meer informatie vindt u in onze folder Asbestemmingen.

Plaatsen gedenkmonument en grafonderhoud
U mag op een graf een grafsteen of gedenkplaat plaatsen.
Daarvoor heeft U een vergunning nodig van de gemeente.
Meestal vraagt de steenhouwer de vergunning voor u aan.
De gemeente zorgt voor het onderhoud van de gemeentelijke
begraafplaats(en). Het onderhoud op en rond het graf doet u zelf.

Rouwbezoek
Voor rouwbezoek kunt u gebruik maken van onze faciliteiten op
De Nieuwe Begraafplaats. In onze familiekamer kan een overledene
worden opgebaard. Families en andere naasten kunnen op afspraak
aanwezig zijn.
Een avondcondoleance, voorafgaand aan de uitvaartplechtigheid,
kunnen wij geheel naar uw wensen verzorgen in onze familiekamer.
Wij creëren een aparte ruimte waar uw dierbare wordt opgebaard.

Koeling
De Nieuwe Begraafplaats beschikt over een moderne koeling die
tegelijkertijd plaats biedt aan 3 overledenen. De minimale huur van
24 uur kunt u telkens met 8 uur verlengen. Voor de bezorging maakt
u van tevoren met de gemeente een afspraak.

Uitvaartplechtigheid
Voor de plechtigheid kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de
Nieuwe Begraafplaats. De overledene kunt u daarna laten cremeren of
begraven op een begraafplaats naar keuze.
Begrafenissen, bijzetten van urnen en het verstrooien van as vinden
plaats van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot uiterlijk 18.00 uur
en op zaterdag van 10.00 tot uiterlijk 15.00 uur. Er geldt een toeslag
voor maandag t/m vrijdag ná 15:00 uur en voor zaterdag de gehele dag.
Aula
De aula is een ruimte met veel daglicht en een uniek uitzicht op de
Nieuwe Waterweg. Er zijn ongeveer 140 zitplaatsen en er is ruime
gelegenheid om te staan. Er zijn audiovisuele middelen aanwezig zodat
u persoonlijke muziek kunt laten afspelen en foto’s of films kunt laten
zien. Op uw verzoek maken wij een opname op DVD van de plechtigheid.
U geeft aan hoe lang u gebruik van de aula wilt maken. Na een uur is
verlenging per kwartier mogelijk.
Familiekamer
Naast de aula is een ruime familiekamer waar de directe nabestaanden
kunnen samenkomen voorafgaand en/of na afloop van de plechtigheid. Naar uw wensen maken de uitvaartondernemer en onze
aulamedewerker de familiekamer in orde.
De begrafenis
Na de plechtigheid vindt de begrafenis plaats. U kunt uw dierbare zelf
naar zijn/haar laatste rustplaats dragen of naast de baar begeleiden.
De uitvaartondernemer zal op aanwijzing van u de kist (gedeeltelijk) in
het graf laten dalen. Na het bewijzen van de laatste eer, begeleidt de
uitvaartondernemer u naar de condoleanceruimte.
De crematie
De crematie vindt plaats na afloop van de plechtigheid. U kunt uw
dierbare vanuit de aula begeleiden naar de crematieruimte. Indien u
wilt, mag u uw dierbare naar binnen brengen en desgewenst bij aanvang
van de crematie aanwezig zijn.

Dienstverlening
Catering en condoleances
In de aula is een gedeelte ingericht als koffieruimte. Daar kunt u voorafgaand of na afloop van de plechtigheid op een ontspannen manier met
elkaar samenzijn.
Naast koffie en thee, kunnen er diverse frisdranken en licht alcoholische
dranken worden geschonken. Op verzoek serveren wij zoete of hartige
hapjes, belegde broodjes of snacks. Voor nader overleg kunt u contact
opnemen met uitvaartcatering Zuid-Holland.
Mindervaliden
Voor mensen die slecht ter been zijn kan taxivervoer worden geregeld.
Ook kunnen zij gebruikmaken van onze rolstoelen.
Er is een invalidentoilet.
Parkeren
Parkeren is mogelijk op het eigen parkeerterrein bij de begraafplaats.
Er zijn bij de ingang twee parkeerplaatsen voor mindervaliden
gereserveerd.
Tarieven
De gemeenteraad van Maassluis stelt jaarlijks de tarieven vast. In de
tarieventabel (zie www.maassluis.nl/uitvaart) vindt u alle tarieven voor
particuliere en algemene graven, asverstrooing/ - bewaring, plaatsing
gedenktekens, het gebruik van de koeling, aula en familiekamer.

Informatie
Op onze website
www.maassluis.nl/uitvaart
vindt u veel informatie over
uitvaarten, rouwbezoek en de
gemeentelijke begraafplaatsen van
Maassluis. Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op.
We helpen u graag.

Gemeentelijke Begraafplaatsen
Maassluis
T 06 52 50 60 44
E begraafplaats@maassluis.nl
www.maassluis.nl/uitvaart
Crematorium De Dijk
T 06 14 27 58 67 of 010 30 73 437
E info@crematoriumdedijk.nl
www.crematoriumdedijk.nl
Bezoekadres:
Nieuwe Begraafplaats
Hooge Zeedijk 100
3143 LT Maassluis
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In de brochure Uitvaarten en rouwbezoek
vindt u algemene informatie over begraven
en cremeren in de gemeente Maassluis.
Andere brochures gaan over:
• Algemene graven
• Particuliere graven
• Kindergraven
• Asbestemmingen

