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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;
gelezen het bepaalde in art. 17, lid 3 van de verordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Zundert 2012
overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats
vast te stellen
besluit:
vast te stellen de:

Nadere regels grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaats
Artikel 1. Begripsbepalingen
Deze nadere regels verstaan onder:
1. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;
2. gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;
3. grafbeplanting: winterharde beplanting.

Artikel 2. Meldingsplicht
Op het hebben van een grafbedekking rust een meldingsplicht. De meldingsplicht wordt gedaan met een
vastgesteld formulier. Slechts in gevallen dat de grafbedekking afwijkt van de voorwaarden in artikel 4 van de
nadere regels is vergunning vereist van burgemeester en wethouders.

Artikel 3. Vergunning
1.

2.

Bij de aanvraag voor een vergunning behoort een werktekening te worden ingediend. Op deze
werktekening dienen ten minste voor te komen:
a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
c. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;
d. de werktekening dient minstens vier weken voor het plaatsen te worden ingediend bij het
college.
De beslissing op de aanvraag tot vergunning wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk
medegedeeld.

Artikel 4. Gedenkteken
1.
2.

3.

Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen,
metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.
De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden. De
gedenktekens mogen een lengte hebben van maximaal 180 cm, een breedte van maximaal 80 cm en
een hoogte van maximaal 100 cm boven het voetpad.
De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

Artikel 5. Plaatsen gedenkteken
1.

Een gedenkteken mag niet eerder op een graf geplaatst worden dan nadat drie maanden na de laatste
begraving in dat graf verstreken zijn. Ten minste 48 uur voor de plaatsing van de grafbedekking dient
de beheerder hiervan in kennis gesteld te worden. Het plaatsen van gedenktekens moet plaatsvinden
gedurende de openingstijden van de begraafplaats.

2.
3.

Alle sporen van afval, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan het gedenkteken dienen van
de begraafplaats te worden meegenomen door of namens de rechthebbende.
Beschadigingen, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan het gedenkteken moeten worden
hersteld door of namens de rechthebbende.

Artikel 6. Losse bloemen en planten
Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse
bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant. Verwelkte bloemen of kransen
kunnen zonder voorgaande kennisgeving door de beheerder worden verwijderd, zonder dat aanspraak kan
worden gedaan op schadevergoeding. De door de gemeente gemaakte kosten van verwijdering kunnen op de
rechthebbende verhaald worden.

Artikel 7. Winterharde gewassen
De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf
beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden
gehouden. Het afval dat vrij komt bij het onderhoud dient door een ieder in de daarvoor aanwezige
afvalbakken te worden gedeponeerd.

Artikel 8 . Inwerkingtreding
Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 9. Citeertitel
Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaats.
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