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HOOFDSTUK 3. GRAFBEDEKKINGEN
Artikel 14. Algemeen
1. Voor het hebben van een grafbedekking is geen schriftelijke vergunning nodig van het
college.
2. Voor het plaatsen van een grafbedekking dient een afspraak te worden gemaakt met de
uitvoerder.
3. De uitvoerder kan de plaatsing van een grafbedekking weigeren of een grafbedekking
verwijderen indien niet voldaan wordt aan de vastgestelde nadere regels.
4. De grafbedekking mag geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats;
5. Voor de onderstaande bestemmingen mag de grafbedekking gerekend vanaf maaiveld een
maximale afmeting hebben van:
a. Particulier graf: 1,90 m lang, 0,80 m breed en 1,80 m hoog.
b. Algemeen graf: 0,60 m lang, 0,80 m breed en 0,30 m hoog.
c. Particulier kindergraf: 1,20 m lang, 0,80 m breed en 1,20 m hoog.
d. Algemeen kindergraf: 0,60 m lang, 0,60 m breed en 0,30 m hoog.
e. Particulier urnengraf: 0,50 m lang, 0,50 m breed en 0,50 m hoog.
6. Het college kan de grafbedekking tijdelijk verwijderen indien dit voor werkzaamheden
noodzakelijk is.

Artikel 15. Gedenktekens
1. Het gedenkteken dient te zijn vervaardigd uit duurzame materialen.
a. Duurzame materialen zijn vast en niet buigzaam zoals: natuursteen, glas, hout,
keramiek, kunststof of metaal.
b. De dragende constructie bestaat uit materiaal van minimaal 0,05 meter, of in het
geval van glas 0,012 meter dikte.
c. De materialen zijn van nature of middels een daartoe speciale behandeling
weersbestendig, onderhoudsvrij en niet breukgevoelig.
d. Het gedenkteken bestaat uit één geheel waarvan de praktische toepasbaarheid zoals
opnemen, verplaatsen e.d. gewaarborgd is.
e. Een betonplaat ter fundering onder het gedenkteken is vereist.
f. De plaats van het staande gedenkteken is aan het hoofdeind van de grafruimte.
g. Het gebruik van grind of schelpen is alleen toegestaan op een verharde ondergrond
dat voorzien is van opstaande randen.
2. Op de begraafplaats Veenhuizen dient het gedenkteken vervaardigd te zijn uit Belgisch
hardsteen en of marmer. De subartikelen b. t/m g. van lid 1 zijn ook op gedenktekens op de
begraafplaats Veenhuizen van toepassing.

Artikel 16. Grafbeplanting en losse memorabilia
1. Op een graf kunnen potplanten en bloemen worden geplaatst. Het is toegestaan om op een
graf bloemen los te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.
2. Winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de in artikel
13 lid 4 genoemde maten niet overschrijden of moeten door besnoeiing daarbinnen blijven.
3. Het gedenkteken dient ten allen tijde leesbaar te zijn.
4. Niet-blijvende beplanting en losse memorabilia op een graf mogen niet in een verwaarloosde
staat verkeren
5. Grafbeplanting of losse memorabilia, die niet aan hetgeen beschreven is in lid 2 en 4
voldoen, kunnen door de beheerder worden verwijderd. Dit zonder dat de gemeente tot enige
vergoeding verplicht is.

Artikel 17. Sluitstenen voor de algemene urnennissen
1. Sluitstenen van 0,36 meter breed en 0,36 meter breed voor de algemene urnennissen
worden door de gemeente geleverd.
2. De gebruiker kan zelf de belettering laten uitvoeren.
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Artikel 18. Naamplaatjes voor een van de herdenkingszuilen
1. Naamplaatjes voor een van de herdenkingszuilen worden door de gemeente geleverd en
beletterd. De belettering is beperkt tot de voorletters of voornaam, de achternaam, de
geboortedatum en de overlijdensdatum van de overledene.

Artikel 19. Onderhoud door rechthebbende of gebruiker
1. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de
grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de
gebruiker.
2. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of
te herstellen.
3. Het college kan de rechthebbende of de gebruiker per aanschrijving verplichten een
beschadiging aan de grafbedekking te herstellen binnen de door het college gestelde termijn
indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk
aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking
gevaar op levert voor derden.
4. Indien de rechthebbende of de gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden
of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig
de gehele grafbedekking doen verwijderen. Dit zonder dat de gemeente tot enige vergoeding
verplicht is.

Artikel 20. Verwijdering grafbedekking en naamplaatjes na verstrijken van
de termijn
1. De grafbedekking of het naamplaatje kan na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het
graf door het college worden verwijderd.
2. De grafbedekking of het naamplaatje vervalt aan de gemeente indien door de rechthebbende
of de gebruiker voor het einde van de termijn van uitgifte van het graf of van het gebruik van
het graf geen verzoek heeft gedaan tot het ophalen ervan. Dit zonder dat de gemeente tot
enige vergoeding verplicht is.

