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Verzenddatum 

Geachte heer, mevrouw, 

Door middel van deze brief informeren wij u over een incident op de gemeentelijke 
begraafplaats Wilgenhof te Hoofddorp. 

Op donderdag 24 november 201 1 heeft de beheerder van de gemeentelijke 
begraafplaatsen, in opdracht van de gemeente een opgraving uitgevoerd in het kader van de 
herbegraafregeling Wilgenhof. 

Zeer tot onze spijt is deze opgraving niet volgens de regels verlopen. De beheerder heeft per 
abuis in eerste instantie het verkeerde algemene graf geopend, waarbij het opgegraven 
lichaam naar een uitvaartonderneming is gebracht. De fout is gelukkig, mede op 
aangegeven van de betrokken familie, tijdig ontdekt. Diezelfde dag zijn deze lichamelijke 
resten op een pieteitsvolle wijze weer terug in dit graf geplaatst en is alsnog het juiste graf 
geopend. Het juiste lichaam is vervolgens naar het uitvaartcentrum gebracht. Een dag later 
heeft de crematieplechtigheid in het bijzijn van de familie plaatsgevonden. 

De grafrusttermijn (10 jaar) van beide graven was al verstreken, maar de gebruiksrechten 
liepen nog tot april 2013. Uit onderzoek is komen vast te staan dat er geen directe 
nabestaanden zijn van de overledene die ten onrechte is opgegraven. Ook in de 3€ of 4€ 

graad zijn er geen nabestaanden gevonden. 
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Wij betreuren dit incident ten zeerste en nemen maatregelen om dit in de toekomst te 
voorkomen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd. 

Hoogachtend, 
an de gemeente Haarlemmermeer, 
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