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Begraafplaatsen

Vroeg of laat raakt iedereen betrokken bij
de voorbereidingen voor een begrafenis of
crematie van een overleden dierbare. Voor de
nabestaanden zijn er dan veel zaken die rond
de begrafenis of crematie geregeld moeten
worden.
De gemeente beheert Begraafplaats Heiderust
in Koningslust en het oud Parochiekerkhof in
Panningen. De overige begraafplaatsen worden
beheerd door de parochies.

In deze folder leest u informatie over de
twee begraafplaatsen die door de gemeente
worden beheerd en de adressen van de overige
begraafplaatsen.

Welke begraafplaatsen zijn er?
Iedereen is vrij in de keuze voor een begraafplaats. Er is geen verplichting om in de eigen
gemeente of in de eigen woonplaats te worden begraven. Peel en Maas heet in totaal 13
begraafplaatsen:
Algemene begraafplaats Heiderust
Sevenumsedijk 22,
5984 PC Koningslust

Oud Parochiekerkhof
Panningen
Kerkstraat 10,
5981 CG Panningen

* onderstaande begraafplaatsen worden beheerd door de parochie. Voor informatie verwijzen wij u naar de
desbetreﬀende parochie.

Kerkhof Helden*
’t Höltje, 5988 CA Helden
Parochiekerkhof Grashoek*
Roomweg 46, 5985 NV Grashoek
Begraafplaats Egchel*
Jacobusstraat 37, 5987 AJ Egchel
Begraafplaats
Onbevlekt Hart van Maria*
Poorterweg 54, 5984 NP Koningslust
Begraafplaats St. Jozef*
Kanaalstraat, 5686 AH Beringe
Stichting begraafplaats Baarlo*
Sterrenbosch 1, 5991 PP Baarlo

Begraafplaats parochie
St. Nicolaas Meijel*
Kerkstraat 6, 5768 BG Meijel
Room Katholiek Kerkhof Kessel*
Kerkplein 3, 5995 BA Kessel
Kerkhof Kessel-Eik*
Maasstraat 1, 5995 NA Kessel-Eik
Begraafplaats H. Aldegundis Maasbree*
Achter de Hoven, 5993 CP Maasbree
Begraafplaats Broeders van de Heilige Joseph
en bewoners Savelberg*
De Koningstraat, 5984 NJ Koningslust

Grafkeuze
Eén van de belangrijkste beslissingen die genomen moet worden na het overlijden is
de keuze van het soort graf. Deze brochure gaat over de mogelijkheden die de begraafplaatsen
Heiderust en het oud Parochiekerkhof bieden, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.
U heet de keuze uit
• een graf;
• bijzetting in de urnenmuur (columbarium) of;
• verstrooiing op een strooiveld.

Algemene begraafplaats
Begraafplaats Heiderust is in juni 1977 in gebruik genomen en bestaat uit vijf grafvelden. Elk
grafveld is omringd door dichte begroeiing. Het centrum van elk grafveld wordt gevormd door
een pleintje met rustbanken en een waterkraan. De graven zijn om het pleintje gesitueerd.
Een gedeelte van de begraafplaats is bestemd voor het begraven van kinderen, een ander
gedeelte is aangewezen als Islamitische grafakker.
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Urnenmuur

Een grafplaats is bestemd voor het begraven
van ten hoogste twee stofelijke overschotten
en het plaatsen van maximaal vier asbussen
(met of zonder urnen) of het verstrooien van
de as van maximaal vier overledenen. De
beheerder van de begraafplaats bepaalt de
gralocatie, u kunt zelf geen locatie kiezen.

U kunt een asbus bijzetten in de urnenmuur.
De nis wordt afgedekt met een granieten
gedenkplaat. De afdekplaten worden in
standaarduitvoering beletterd: voornaam
en geslachtsnaam, geboortedatum,
overlijdensdatum en eventueel een kruisteken.
Voor de vermelding van de echtgenoot/
echtgenote of partner geldt hetzelfde. Indien u
speciieke wensen heet kunt u dit aangeven.
Hiervoor worden extra kosten in rekening
gebracht.

Islamitische grafakker

De Islamitische grafakker heet een speciieke
ligging; de graven liggen in de windrichting
Westzuidwest-Oostnoordoost.
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Gedenktekens en grafbedekking

Op begraafplaats Heiderust is een strooiveld
aangelegd voor het verstrooien van as. Dit
strooiveld bevindt zich in de middencirkel
van de urnenmuur. Op de dag van verstrooien
mogen hier losse bloemen worden neergelegd.
Het is niet toegestaan op dit veldje voorwerpen, plantenbakken of gedenktekens te
plaatsen.

U moet hiervoor een vergunning aanvragen.
Het formulier “aanvraag vergunning grafbedekking” kunt u vinden op onze website of wordt u
op verzoek toegestuurd.

Aula

De aula biedt plaats aan 70 personen en kan
gereserveerd worden voor een korte dienst.
Voor een reservering kunt u terecht bij de medewerkers van het team Burgerzaken.

Oud Parochiekerkhof Panningen
In 1977 was het Parochiekerkhof Panningen
vol en werd begraafplaats Heiderust aan de
Sevenumsedijk ingericht. In
heet de gemeente Helden het kerkhof overgenomen van
de parochie van OL Vrouw van Zeven Smarten.
De begraafplaats is een soort stenen archief
waar vele plaatsgenoten, rijk en arm, bekend
en onbekend hun laatste rustplaats vonden.
Het oud Parochiekerkhof werd in 2009 ingrijpend gerenoveerd om aan de actuele eisen
te kunnen voldoen en is nu een oase van rust.
Bij de renovatie zijn een groot aantal graven
vrijgekomen.
Hernieuwde ingebruikname

In november 2011 is het oud Parochiekerkhof
weer actief in gebruik genomen.
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Op het oud Parochiekerkhof Panningen kunt
u uitsluitend gebruik maken van een graf. De
uitgite van graven op het oud Parochiekerkhof
wordt aan de hand van de plattegrond met
nog beschikbare graven gedaan. De uit te
geven graven zijn in de kleur groen aangegeven op een beschikbare plattegrond. Uit deze
aangewezen plaatsen kunnen nabestaanden
vervolgens in overleg met de beheerder een
keuze maken.
Gedenktekens en grafbedekking

Vanwege het monumentale karakter van dit
kerkhof worden voorwaarden gesteld aan het
gedenkteken en de grafbedekking.

Algemene informatie
Bezoektijden
De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk,
een half uur vóór zonsopgang tot een half uur
na zonsondergang.
Tijden van begraven en asbezorging
De tijd van begraven en het bezorgen van as is:
op werkdagen en op zaterdag van 09.00 uur tot
16.00 uur.
Kosten
De tarievenlijst kunt u vinden op onze website
of wordt op u verzoek toegestuurd.
Termijn en verlenging
Een graf en een urnennis worden uitgegeven
voor 20 of 40 jaar. Deze termijnen gaan in op
het moment van uitgite en kunnen telkens
verlengd worden met een termijn van 10 of

jaar. U ontvangt voor het alopen van de
termijn een verzoek een keuze te maken voor
verlenging of voor ruiming van het graf of een
urn. Bij ruiming worden de stofelijke resten
overgebracht naar een verzamelgraf op de
begraafplaats.
Grafbedekking en beplanting
We stellen eisen aan de grafbedekking en
de beplanting. Deze staan beschreven in de
bijlage Grafbedekking & beplanting Peel en
Maas.
Beheer en onderhoud
Het onderhoud van de begraafplaats gebeurt
door de gemeente. Er wordt geen onderhoud
gepleegd aan graven en grafbeplanting,
hiervoor is de rechthebbende zelf
verantwoordelijk.

Begraafplaatsen
Informatie
Heet u vragen of wilt u graag meer informatie
dan kunt u contact opnemen met de
medewerkers van het team Burgerzaken.
Begraafplaatsen
Een uitgave van de gemeente Peel en Maas
Postbus 7088,
5980 AB Panningen
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen
T (077) 306 66 66,
E info@peelenmaas.nl
www.peelenmaas.nl

