
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Beste @V400002@@V400005@ @V400006@, 

 

Allereerst betuig ik mijn medeleven met het overlijden van uw dierbare. 

Hierbij ontvangt u de akte voor graf @V400107@ van het @V400201@ te @V400212@. 

Het uitsluitend recht tot begraven in dit graf staat op uw naam. 

Op aanvraag van rechthebbende kan het uitsluitend recht telkens met een termijn van 5,10, 15 of 20 jaar worden ver-

lengd.  

U kunt op dit graf een monument plaatsen, daarvoor voeg ik de regeling voor de gedenkparken gemeente Zutphen 

2016 toe. Deze regeling geeft diverse mogelijkheden van grafbedekkingen. Het aanvraagformulier voor de plaatsing 

van een gedenksteen is ook bijgevoegd. Wanneer u geen gebruik maakt van één van deze mogelijkheden, dan wordt 

het onkruid op het graf gemaaid. 

Heeft u nog vragen neem dan contact op met <…> via info@zutphen.nl of telefoonnummer 14 0575. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zutphen, 

Opzichter team Openbare Ruimte, 

 

 

 

 

<naam> 

 

 

 

 

 

Niet eens met het besluit 
Bent u het niet eens met het besluit? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op. Daarmee voorkomt u misschien 
dat u een bezwaarschrift moet schrijven. We bekijken dan samen het besluit. Bel hiervoor met 14 0575 (zonder ken-
getal). 
 
Als u toch bezwaar wilt maken, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de dag waar-
op het besluit aan u is verzonden.  
 
Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA,  Zutphen. In uw 

bezwaarschrift moet staan: 

 uw naam, adres, telefoonnummer (waarop u overdag te bereiken bent) en uw e-mailadres 

 de datum en een omschrijving van het besluit waarover uw bezwaar gaat 

 de reden waarom u het niet eens bent met het besluit 

 uw handtekening 
 
Voorlopige voorziening 
Kunt u niet wachten op een besluit over uw bezwaarschrift? U kunt dan om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij 
de voorzieningenrechter. Dat kan alleen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. Een voorlopige voorziening vragen 
kan via internet, met DigiD. Daarvoor gaat u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze website leest u 
de precieze voorwaarden. 
 
Schriftelijk kan natuurlijk ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem.  
 
Kosten 
Voor het maken van bezwaar hoeft u niet te betalen. Voor het vragen van een voorlopige voorziening bij de recht-
bank moet u wel betalen. De rechtbank kan u daar meer over vertellen. 

Onderwerp: Grafakte      

 

 

 

 
 
 

 

Beste @V400002@@V400005@ @V400006@, 

 

Allereerst mijn oprechte deelneming met het overlijden van uw dierbare. Daarnaast leg ik u graag een aantal dingen uit 

rondom het graf waarin uw dierbare is begraven. U leest het hieronder. 

 

U heeft het grafrecht 

Bij deze brief vindt u de akte voor graf @V400107@ van het @V400201@ @V400212@. Daarin staat dat u nu het 

grafrecht heeft over dit graf. Dat betekent dat u beslist wat er met het graf gebeurt. Bijvoorbeeld of het graf wel of niet 

open mag en of er nog anderen in begraven mogen worden. 

 

Een gedenkteken plaatsen 

Wilt u een grafsteen of ander gedenkteken plaatsen? Dan heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning kost niets 

extra’s. U vraagt de vergunning aan met het formulier Aanvraag vergunning gedenkteken. U vindt het formulier in de 

bijlage. U vindt daar ook de Regels voor de begraafplaatsen gemeente Zutphen 2017 met de regels voor de vergunning.  

 

Onderhoud van het graf 

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het gedenkteken dat u plaatst. Plaatst u geen grafsteen of gedenk-

teken? Dan maait de beheerder van de begraafplaats het onkruid op het graf. 

 

Wanneer kunt u het grafrecht verlengen? 
Uw grafrecht over graf @V400107@ duurt tot @einddatum termijn@. Daarna kunt u uw recht steeds met een termijn 
van 5,10, 15 of 20 jaar verlengen. Vlak voordat uw grafrecht eindigt, krijgt u hierover een brief. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan gerust contact op met Gerdy van Dongeren. Dat kan op @werkdagenGerdy@ van @starttijd@ tot 

@eindtijd@. Het telefoonnummer is 14 0575 (zonder kengetal). Een e-mail sturen kan ook: info@zutphen.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
namens burgemeester en wethouders van Zutphen, 
opzichter team Openbare Ruimte, 
 
 
 
@Naam@ 

 
 
 
Niet eens met het besluit 
Bent u het niet eens met het besluit? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op. Daarmee voorkomt u misschien 
dat u een bezwaarschrift moet schrijven. We bekijken dan samen het besluit. Bel hiervoor met 14 0575 (zonder kenge-
tal). 
 
Wilt u toch een bezwaarschrift indienen? Dan moet dat binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan u is ver-
stuurd bij ons binnen zijn. Anders mogen wij het niet meer behandelen. Stuur uw bezwaarschrift naar:  
Het college van burgemeester en wethouders  
Postbus 41 
7200 AA,  Zutphen 
 
In uw bezwaarschrift moet staan: 
uw naam en adres;  
uw telefoonnummer (waarop u overdag te bereiken bent);  
uw e-mailadres; 
de datum en een omschrijving van het besluit waarover uw bezwaar gaat; 
de reden waarom u het niet eens bent met het besluit; 
uw handtekening. 
 
 

Onderwerp: Uw grafakte      

Oud Herschreven 

mailto:info@zutphen.nl
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
mailto:info@zutphen.nl


  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Voorlopige voorziening 

Kunt u niet wachten op een besluit over uw bezwaarschrift? U kunt dan om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de 

voorzieningenrechter. Dat kan alleen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. Een voorlopige voorziening vragen kan 

via internet en in een brief.  

 

Via internet: Hierbij heeft u een DigiD nodig. Ga naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze website leest u 

de precieze voorwaarden. 

 

In een brief: Stuur uw brief naar: 

 Rechtbank Gelderland  

 Team bestuursrecht  

 Postbus 9030 

 6800 EM Arnhem. 

 

Kosten 

Voor het maken van bezwaar hoeft u niet te betalen. Voor het vragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank 

moet u wel betalen. De rechtbank kan u daar meer over vertellen.  

Oud Herschreven 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht


  

 
 

Grafakte 
 

 
Besluit van burgemeester en wethouders van Zutphen: 

 

 

Dat bij hen als rechthebbende van graf @V400107@ op de @V400201@ te @V400212@ bekend staat. 

 

Begindatum:     @V400501@                      Einddatum: @V400503@ 

 

@V400603@ @V400630@ 

@V400608@@V400609@ 

@V400610@ @V400625@ 

 

Het grafrecht en de kosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats zijn afgekocht tot en met 

@V400503@.  

 

 

Overschrijving: 

 Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam 

van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon. 

 Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven op 

naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen een 

jaar na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te wor-

den begraven, of indien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek 

tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan. 

 Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet wordt 

gedaan binnen de termijn van een jaar, is het college bevoegd het recht op het particuliere graf te doen 

vervallen. 

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zutphen, 

Opzichter team Beheer en Onderhoud, 

 

 

 

<naam> 

 
 
 
 

Grafakte 
 

 

Besluit van burgemeester en wethouders van Zutphen: 

 

 

 @V400603@ @V400630@ 

 @V400608@@V400609@ 

 @V400610@ @V400625@ 

 

heeft van @V400501@ tot @V400503@ het grafrecht voor het graf @V400107@ op de @V400201@ in 

@V400212@.  

 

Het grafrecht en de kosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats zijn betaald tot en met @V400503@.  

 

 

Uw grafrecht aan iemand anders geven 

Als u dat wilt, kunt u het grafrecht voor dit graf later op naam van iemand anders zetten. 

 

Als u overlijdt 

 Komt u te overlijden? Dan kan iemand anders uw grafrecht voor dit graf overnemen. Dat moet die ander dan wel 

binnen een jaar na uw overlijden aanvragen.  

 Wilt u na uw overlijden ook in dit graf begraven worden? Of de urn met uw resten laten bijzetten? Dan moet u het 

grafrecht al vóór uw overlijden op naam van iemand anders laten zetten. 

 Heeft een jaar na uw overlijden niemand het grafrecht aangevraagd voor dit graf? Dan vervalt dit grafrecht. En dan 

mag de gemeente het graf ruimen en aan iemand anders geven. 

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zutphen, 

 

 

 

 

<Naam> 

Opzichter team Beheer en Onderhoud 

 

Oud Herschreven 



  

 

 

 
Verzoek vergunning gedenkteken 

 

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen: 

 

Rechthebbende, 

 

Naam:    @V400630@  

 

BSN nummer:   @V400620@ 

 

Volledig adres:  @V400608@ @V400609@, @V400610@ @V400625@ 

 

Relatie tot overledene: _____________________________________________________ 

 

Telefoon:  _____________________________________________________ 

 

Verzoekt vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken volgens de in tweevoud bijgaande tekening, op het 

graf: 

 

Begraafplaats:  @V400201@ 

 

Grafnummer:   @V400107@ 

 

De plaatsing van het gedenkteken zal worden verzorgd door: 

 

Naam Steenhouwer: _____________________________________________________ 

 

Adres:   _____________________________________________________ 

 

Postcode Plaats: _____________________________________________________ 

 

 

 

Ondertekening: 

 

Plaats,__________________    Datum,______________________ 

 

 

 

Handtekening rechthebbende: 

 

 
 
 
 

 

Aanvraag vergunning gedenkteken 
 

 

 

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen 

 

 

Ik, 

 

Naam:  @V400630@  

 

Burgerservicenummer:  @V400620@ 

 

Volledig adres: @V400608@ @V400609@, @V400610@ @V400625@ 

 

Relatie tot overledene: ___________________________________________________ 

 

Telefoon: ___________________________________________________ 

 

 

heb het grafrecht op het graf  

 

Begraafplaats:  @V400201@ 

 

Grafnummer:  @V400107@. 

 

 

Ik vraag een vergunning aan voor het plaatsen van een gedenkteken op dit graf, volgens de bijgeleverde tekening.  

(Let op: voeg een tekening van het gedenkteken dat u wilt plaatsen in tweevoud bij deze vergunningsaanvraag.) 

 

 

De volgende persoon/organisatie plaatst het gedenkteken: 

 

Naam: _____________________________________________________ 

 

Adres: _____________________________________________________ 

 

Postcode Plaats: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

Ondertekening: 

 

Plaats: __________________    Datum: ______________________ 

 

 

 

Handtekening rechthebbende: 

 

Handtekening steenhouwer: 

Oud Herschreven 



  

 

 
 

Regeling gedenkparken gemeente Zutphen 2016 

 

 

Vergunning aanvragen voor een gedenkteken op een gemeentelijk gedenkpark in Zutphen 

Bijna alles kan, maar niet overal 

Voor het plaatsen van een gedenkteken of monument op een graf of urnengraf zijn er op de gemeentelijke gedenkpar-

ken in Zutphen vele mogelijkheden. Bijna alles kan, maar niet op alle plaatsen. De gemeente is namelijk ook verant-

woordelijk voor het totale aanzicht en de beeldkwaliteit van de gedenkparken. Aangezien persoonlijke beleving en 

voorkeuren sterk verschillen zijn binnen de gedenkparken een aantal themavelden met een specifiek sfeerbeeld gecre-

ëerd. Voor een aantal themavelden gelden specifieke voorwaarden. 

Vergunning voor gedenkteken 

Voor het plaatsen van een gedenkteken of grafbedekking is een vergunning nodig. Indien u voldoet aan de algemene 

voorwaarden en de specifieke voorwaarden van het betreffende themaveld is het afgeven van een vergunning meestal 

een formaliteit. Voor enkele themavelden met een grote cultuur-historische en/of ecologische waarde gelden aanvullen-

de voorschriften en een uitvoerige toetsing van de vergunningaanvraag.  

De vergunningaanvragen voor themavelden waar natuurlijk begraven mogelijk is ondergaan een ecologische toets op 

het natuurlijk inpasbaar zijn. Het betreft het ‘Ooster natuurpad’ en ‘Ooster bos’ op het Ooster Gedenkpark en het 

‘Natuurpad’ en ‘Graffelse bos in wording’ op Gedenkpark Warnsveld. 

Vergunningaanvragen op themavelden met cultuur-historisch waarden ondergaan een toets op inpasbaarheid in de om-

geving. Het betreft het themaveld ‘Historisch Warnsveld’ op Gedenkpark Warnsveld en de themavelden 

‘Familiehofjes’ en ‘Zicht op de gracht’ op Gedenkpark De oude Begraafplaats. 

Aan een vergunningaanvraag zijn geen extra kosten verbonden. 

Wie kan een vergunning aanvragen 

De rechthebbenden van een particulier (urnen)graf en de gebruiker van een algemeen graf of urnennis kunnen een ver-

gunning aanvragen. Indien zij geen belangstelling voor een gedenkteken hebben, maar een andere belanghebbende wel 

bereid is om een monument te plaatsen, kan deze gemachtigd worden. Vanaf dat moment is hij/zij als eigenaar van de 

grafbedekking volledig verantwoordelijk voor het onderhoud en andere (financiële) verplichtingen, tevens contactper-

soon voor de administratie met betrekking tot het monument. 

Soms wordt een steenhouwer ingeschakeld om de vergunningaanvraag af te handelen. In dat geval dient de rechtheb-

bende of de gebruiker de steenhouwer te machtigen middels een handtekening op het aanvraagformulier. 

Vergunning procedure 

Voor het aanvragen van een vergunning is een aanvraagformulier beschikbaar. 

Het verzoek dient te bevatten: 

- de NAW-gegevens van de aanvrager (rechthebbende of gebruiker of andere belanghebbende); 

- de ligging van het (thema)veld en nummer van het (urnen)graf of de urnennis; 

- naam en adres van diegene die de werkzaamheden uitvoert;    

- een werktekening in tweevoud, schaal 1:10, waarin aangegeven: 

     a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte-      

    en lengtematen; 

         b. de soort van het materiaal van het gedenkteken en de bewerking    

             ervan; 

         c. de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van   

             bevestiging van het gedenkteken daarop. 

Voorschriften voor gedenktekens en monumenten  

Een gedenkteken/grafmonument op een particulier graf moet voldoen aan de volgende voorschriften: 

a. het gedenkteken mag maximaal 2 meter lang en 1 meter breed zijn; 

b. het gedenkteken mag maximaal 1,80 meter boven het aangrenzende maaiveld zichtbaar zijn; 

c. de liggende steen moet op palen gefundeerd zijn. 

Een gedenkteken/grafmonument op een particulier urnengraf mag: 

a. maximaal 60 x 60 centimeter lang en breed zijn; 

b. maximaal 60 centimeter boven het aangrenzende maaiveld zichtbaar zijn. 

Een gedenkteken/grafmonument op een algemeen graf mag: 

a. slechts bestaan uit een staande steen; 

b. maximaal 40 x 40 centimeter hoog en breed zijn; 

c. slechts een door de gemeente vastgesteld standaard ontwerp en materiaal, waarop ruimte is voor naam van de over-

ledene, geboortedatum en datum van overlijden.  

 
 
 

 

 

Regels voor begraafplaatsen gemeente Zutphen 2016 

 

 

Vergunning voor een gedenkteken bij een graf 

Op de gemeentelijke begraafplaatsen in Zutphen kunt u een grafsteen, een monument of een ander gedenkteken bij een 

(urnen)graf plaatsen. Daarvoor moet u wel eerst een vergunning aanvragen. Deze vergunning kost niets extra’s. 

 

Hoe vraagt u de vergunning aan? 

Om een vergunning aan te vragen voor een grafsteen of gedenkteken, vult u het aanvraagformulier in. U vindt dit for-

mulier bij de grafakte. Bij dit formulier levert u twee exemplaren van de werktekening van het gedenkteken in. Op deze 

werktekening moet staan: 

a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen; 

b. van welk soort het materiaal het gedenkteken is en hoe het is bewerkt; 

c. van welk het materiaal de fundering is en hoe het gedenkteken daarop wordt bevestigd. 

d. Dit alles in een schaal van 1:10 

Stuur uw vergunningaanvraag aan @adres@. 

 

Wie kan de vergunning aanvragen? 

 Voor een particulier (urnen)graf kunt u de vergunning aanvragen als u het grafrecht heeft.  

 Voor een algemeen graf of een urnen-nis kunt u de vergunning aanvragen als u de gebruiker bent.  

 Wilt u dat uw steenhouwer de vergunningaanvraag regelt? Dan kunt u hem daartoe machtigen door zelf het aan-

vraagformulier te ondertekenen. 

 Wilt u zelf geen grafsteen of gedenkteken plaatsen, maar iemand anders wel? Dan kunt u die ander machtigen om de 

vergunning aan te vragen. Vanaf dat moment is die ander ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het gedenk-

teken en het graf. En voor de (financiële) verplichtingen. Bovendien is diegene dan contactpersoon voor onze admi-

nistratie bij het gedenkteken. 

 

Wat mag op welke begraafplaats? 

Op de begraafplaatsen, (of gedenkparken) kan veel, maar niet overal kan alles. Binnen de begraafplaatsen zijn namelijk 

een aantal themavelden, met ieder een eigen sfeer. Daarom zijn er naast algemene regels ook specifieke regels voor zo’n 

themaveld. Voor sommige themavelden bekijken we uw vergunningaanvraag dus wat uitgebreider voordat u de vergun-

ning krijgt. 

 

De themavelden hieronder hebben het thema ‘natuurlijk begraven’. Voor uw vergunning bekijken wij of het gedenkte-

ken dat u wilt plaatsen op een natuurlijke manier in het park past (ecologische toets). 

 Ooster natuurpad (Ooster Gedenkpark) 

 Ooster bos (Ooster Gedenkpark) 

 Natuurpad (Gedenkpark Warnsveld) 

 Graffelse bos in wording (Gedenkpark Warnsveld) 

 

De themavelden hieronder hebben cultuurhistorische waarde. Ook hiervoor bekijken we of uw gedenkteken in de omge-

ving past.  

 Historisch Warnsveld (Gedenkpark Warnsveld) 

 Familiehofjes (Gedenkpark De Oude Begraafplaats) 

 Zicht op de gracht (Gedenkpark De oude Begraafplaats) 

 

Regels voor gedenktekens en monumenten 

 Alle onderdelen van grafsteen, gedenkteken of monument moeten goed vastzitten aan het graf. 

 Het moet gemaakt zijn van duurzaam en weerbestendig materiaal. Bijvoorbeeld van natuursteen, metaal, keramiek, 

duurzame kunststoffen, duurzame houtsoorten en gehard glas met een minimale dikte van 2 cm. 

 De materialen mogen geen schade geven aan het milieu.  

 De materialen mogen niet gevaarlijk zijn voor bezoekers, medewerkers of personeel van de begraafplaats. Er mag 

bijvoorbeeld geen asbest in verwerkt zijn, glas moet gehard zijn en er mogen geen scherpe randen of uitsteeksels aan 

zitten. 

 Het grafnummer moet zo op het gedenkteken/monument staan dat het niet vervaagt of afbreekt.  

 Is het graf kleiner dan één vierkante meter? Dan mag u geen strooibedekking gebruiken, zoals grind of schelpen. Is 

het graf groter? Dan mag deze bedekking wel, maar alleen als er een rand om het graf zit van minstens 10 cm hoog. 

Ook moet er een bodemplaat onder zitten. 

Oud Herschreven 



  

 

 
 

Van de eerder genoemde gedenktekens/grafmonumenten geldt dat de onderdelen vast aan het gedenkteken zijn 

verbonden. 

Het grafnummer dient op duurzame wijze in het gedenkteken/monument       

worden aangebracht.  

Een grafmonument moet bestaan uit duurzaam en klimaatbestendig materiaal, zoals bijvoorbeeld natuursteen, me-

taal, keramiek, duurzame kunststoffen, duurzame houtsoorten en gehard glas met een minimale dikte van 2 cm. 

Materialen die schade geven aan het milieu, of gevaarlijk zijn voor bezoekers of medewerkers of personeel van de 

begraafplaats zijn verboden. Hieronder vallen: asbest en asbesthoudende materialen, niet gehard glas en alle mate-

rialen met scherpe randen of uitsteeksels. 

Bodembedekking of strooibedekking, zoals grind en schelpen zijn op graven van één vierkante meter en kleiner 

verboden. Op grotere graven is deze bedekking alleen toegestaan binnen een deugdelijke omranding van minimaal 

10 cm hoogte en indien voorzien van een bodemplaat. 

 

Voor de plaatsing van een urn gelden de volgende voorwaarden: 

a. indien een urn blijvend zichtbaar wordt geplaatst op een graf dient deze zodanig te worden bevestigd of afge-

dekt dat verwijdering door onbevoegden wordt voorkomen; 

b. een asbus geplaatst in een urnenmuur dient verplicht te worden afgesloten met de daarvoor aanwezige natuur-

stenen afdekplaat; 

c. het aanbrengen van een inscriptie op de afdekplaat dient, in opdracht van de gebruiker (belanghebbende/

gebruiker urnennis), door een erkende steenhouwer te worden uitgevoerd. 

 

De afmetingen van een particulier gedenkplaatje op een algemene gedenkplaats bedraagt: 10 x 15 centimeter lang 

en breed. De tekst dient bij de administratie te worden aangeleverd. 

De voorwaarden voor de grafbedekking kunnen per themaveld verschillen. De beschrijving van de voorwaarden 

per themaveld zijn bindend.  

Grafbeplanting 

De beplanting op een graf moet binnen de afmeting van het graf blijven en mag niet hoger worden dan de maxi-

maal toegestane hoogte van 180 cm. Verboden zijn sterk woekerende planten, zoals klimop en bamboe of planten 

die overlast geven bij het beheer door stekels en doornen. 

Onderhoud van de grafbedekking 

De eigenaar van de grafbedekking is verplicht de grafbedekking op het graf “behoorlijk te onderhouden of te her-

stellen”. Onder dit onderhoud wordt verstaan het schoonmaken van het gedenkteken, het verven of vergulden van 

letters en andere figuraties op het gedenkteken, het verwijderen van spontaan opkomende kruiden of zaailingen en 

het uitvoeren van herstellingen van het gedenkteken en andere grafbedekkingen.  

Het afval dat vrij komt bij het onderhoud (groenafval en verpakkingsmaterialen) dient in de daarvoor aanwezige 

afvalbakken te worden gedeponeerd.  

 
 
 
 

 

Let op: De voorwaarden voor  de grafbedekking kunnen per  themaveld verschillen. In de voorwaarden van 

uw themaveld leest u wat in uw situatie geldt. U vindt die voorwaarden <…>. 

 

Op een particulier graf mag een gedenkteken of grafmonument  

 maximaal 2 meter lang en 1 meter breed zijn; 

 maximaal 1,80 meter boven het veld eromheen te zien zijn; 

 een liggende steen hebben als deze op palen steunt. 

 

Op een particulier urnengraf mag een gedenkteken of grafmonument  

 maximaal 60 x 60 centimeter lang en breed zijn; 

 maximaal 60 centimeter boven het veld eromheen te zien zijn. 

 

Op een algemeen graf is een gedenkteken of grafmonument  

 een staande steen; 

 maximaal 40 x 40 centimeter hoog en breed; 

 en voldoet aan het standaardontwerp van de gemeente. Daarop is ruimte voor de naam, de geboortedatum en de 

datum van overlijden van de overledene. 

 

Regels voor het plaatsen van een urn 

Wilt u een urn plaatsen? Dan gelden de volgende regels: 

 Wilt u dat de urn zichtbaar blijft op het graf? Dan moet u deze zo vastmaken of afdekken dat niemand de urn 

kan wegpakken. 

 Als u een urn in een urnenmuur zet, moet u deze afsluiten met de aanwezige natuurstenen afdekplaat. 

 Wilt u iets in de afdekplaat laten graveren? Dan moet de gebruiker (belanghebbende/gebruiker urnennis) hier-

voor opdracht geven. Bovendien moet u dit laten doen door een erkende steenhouwer. 

 U kunt ook op een algemene gedenkplaats een particulier gedenkplaatje plaatsen. Dit plaatje is 10 x 15 centi-

meter groot. Bij de administratie van de begraafplaats kunt u de tekst hiervoor aanleveren. 

 

Regels voor planten op het graf 

Als u planten op het graf plant, zorg dan dat deze binnen de randen van het graf blijven. De planten mogen niet 

groter zijn dan 180 cm. Let ook op wát u erin zet. Sterk woekerende planten, zoals klimop en bamboe zijn verbo-

den. Dat geldt ook voor planten die overlast geven bij het beheer door stekels en doornen. 

 

Onderhoud van het graf 

Als eigenaar van een grafsteen of gedenkteken op een graf bent u verplicht om het te onderhouden. Dat betekent 

dat u het schoonmaakt, bijverft en herstelt als dat nodig is. Daarnaast is het belangrijk dat u spontaan opkomende 

kruiden of zaailingen verwijdert. Dit onderhoud geldt ook voor andere grafbedekkingen. Heeft u afval door het 

onderhoud, zoals groenafval en verpakkingsmaterialen? Dat kunt u kwijt in de afvalbakken op de begraafplaats. 

 

Plaatst u geen gedenkteken of monument? Dan zorgt de beheerder van de begraafplaats voor het onderhoud. Deze 

maait bijvoorbeeld het onkruid op het graf. 

Oud Herschreven 


