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Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Algemene Begraafplaats Malden
Het college van burgemeester en wethouders van Heumen;
Gelet op artikel 16, vierde lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Malden 2014.
Besluiten vast te stellen de volgende nadere (beleids)regels voor grafbedekkingen ten aanzien van het
uitbreidingsdeel (vak D en E) op de Algemene Begraafplaats te Malden.

Artikel 1. Begripsbepaling
Deze nadere regels verstaan onder:
a. Grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf.
b. Gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren.
c. Grafbeplanting: grafbeplanting welke door de rechthebbende op een graf wordt aangebracht.
d. Rechthebbende: degene aan wie een uitsluitend recht op een graf is verleend.
e. Beheerder(s): de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene
die hem vervangt.
Artikel 2. Aanvraag vergunning
1. Voor het plaatsen van een gedenkteken, of voor het wijzigen of vervangen van een bestaand
gedenkteken is een vergunning van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Heumen vereist.
2. Een vergunning voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken dient door of namens de
rechthebbende schriftelijk te worden aangevraagd, onder overlegging van een ontwerptekening en
een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen.
3. Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen:
a. Een boven- voor en zijaanzicht met alle hoogte,- breedte, dikte- en lengtematen;
b. De soort, kleur, bewerking van het te gebruiken materialen;
c. De wijze waarop letters en tekens zijn aangebracht;
d. De tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan;
e. Het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken op de
fundering;
f. De naam en de handtekening van de aanvrager.
4. De beslissing op de aanvraag van een vergunning wordt door het college schriftelijk medegedeeld.
5. De vergunning wordt op naam gesteld van de rechthebbende.
6. De vergunning en de goedgekeurde tekeningen moeten bij de uitvoering van de werkzaamheden
kunnen worden getoond.
7. Eenmaal geplaatste gedenktekens mogen niet worden weggehaald of verplaatst zonder
toestemming van de beheerder van de begraafplaats.
8. Nadat de vergunning is verleend vindt plaatsing van het monument in overleg met de beheerder
plaats.
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Artikel 3. Gedenkteken
1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen,
keramiek, metaal, duurzame kunststoffen, glas of een verduurzaamde houtsoort.
2. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.
3. De lengte, breedte en hoogte van het gedenkteken mogen die van de bepaalde maatvoering niet
overschrijden te weten:
A. Een volwassenengraf: 200 cm x 90 cm x 90 cm (lengte x breedte x hoogte).
B. Kindergraf: 120 cm x 70 cm x 70 cm (lengte x breedte x hoogte).
De afmetingen van de raamwerken c.q. randen worden buitenwerks gemeten.
4. Een gedenkteken kan bestaan uit meerdere elementen: een staand en/of liggend element.
5. De bovenkant van liggende elementen bevindt zich maximaal 30 cm boven het maaiveld.
6. De dikte van staande gedenktekens dienen minimaal 6 cm en maximaal 20 cm te bedragen.
7. Liggende elementen, uitgevoerd in steen, dienen minimaal 8 cm dik te zijn.
8. Voor de gedenktekens op de graven gelden de volgende bepalingen:
A. In de vorm dienen nieuwe gedenksteen qua monumentaleit passend te zijn in de omgeving en
dienen eveneens passend te zijn bij de reeds aanwezige gedenkstenen.
B. De kleur van het toegepaste materiaal dient passend te in de omgeving en dient eveneens niet
te veel af te wijken van de reeds aanwezige monumenten.
C. Nieuwe gedenktekens kunnen worden afgemeten aan de reeds geplaatste gedenktekens.
D. Een staand gedenkteken mag uitsluitend worden aangebracht aan de hoofdzijde van het graf.
9. Gedenktekens dienen te worden gefundeerd door een betonnen of natuurstenen plaat of
raamwerk van voldoende zwaarte. De raamwerken moeten drie- of vierdelig zijn. De steenhouwer
dient zorg te dragen voor een goede fundatie.
10. Halfverharding: het is toegestaan om in plaats van grafbeplanting de ruimte voor grafbedekking in
te richten met halverharding zoals grind, split, schelpen of houtsnippers. Deze materialen dienen
dan wel voorzien te worden van een ondergrond met worteldoek en moeten deugdelijk opgesloten
worden tussen betonbanden of hardhouten planken.
11. Het aanbrengen van kettingen en hekwerken op of aan gedenktekens is niet toegestaan.
Artikel 4. Verwijderen en herplaatsen grafbedekking
1. Voor het bijzetten van asbussen, het bijbegraven van overledenen kan het nodig zijn dat het
monument en of fundering of een deel daarvan tijdelijk dient te worden verwijderd. Dit dient te
geschieden door of op verantwoordelijkheid van de rechthebbende.
2. De rechthebbende draagt zorg voor het verwijderen en herstellen van eventueel aanwezige
grafmonumenten en los gestorte en/of geplaatste verhardingen en eventuele beplanting.
3. Werkzaamheden aan bestaande grafdekkingen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid
van de rechthebbende.
4. De grafbedekking dient voor een bijzetting in uiterlijk 36 uur voor de bijzetting te zijn verwijderd
en te worden verplaatst naar een door de beheerder aangegeven plaats.
5. Terugplaatsing van de fundering, ombouw en de grafbedekking dient zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen 3 maanden na de bijzetting plaats te vinden.
Artikel 5. Losse voorwerpen
1. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een
graf losse bloemen te leggen.
2. Rechthebbende dient zelf voor het onderhoud van het graf te zorgen. Losse planten en/of bloemen
op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren of zijn afgestorven, kunnen door de
beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.
3. Het is niet toegestaan rondom het graf grind, matten of een andere bodembedekking aan te
brengen.
Artikel 6. Firmanaam
Het vermelden van een firmanaam of reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan is verboden.

Artikel 7. Grafbeplanting
1. De oppervlakte van een graf kan door de rechthebbende van het graf worden voorzien van
begroeiing. Beplanting mag in volwassen staat, de voor de grafbedekking beschikbare oppervlakte,
zoals in artikel 3. beschreven, niet overschrijden of moet door snoei binnen de gestelde grenzen
worden gehouden. De begroeiing mag niet hoger zijn dan 90 cm.
2. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.
3. Gewassen die buiten bovengenoemde ruimte geplant worden of overhangen, kunnen van
gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.
Artikel 8. Onderhoud door gemeente
De gemeente voorziet in het algemeen onderhoud van de begraafplaats met uitzondering van het
onderhoud van de grafbedekking.
Artikel 9. Onderhoud rechthebbende
1. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking
geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende.
2. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Hiertoe
behoort ook het onderhoud van de opschriften en andere tekens op het gedenkteken of indien
nodig het opnieuw stellen van het gedenkteken.
Het afval dat vrij komt bij het onderhoud dient door eenieder in de daarvoor aanwezige
afvalbakken te worden gedeponeerd.
3. Indien de rechthebbende, naar oordeel van de beheerder, nalaat de grafbedekking behoorlijk te
onderhouden of bij schade te herstellen, kan het college de betreffende beplanting, voorwerpen of
zo nodig het gehele gedenkteken doen verwijderen.
4. De verwijdering van het gedenkteken, zoals bedoeld is in dit artikel vindt niet eerder plaats nadat
de rechthebbende verzuimd heeft te reageren op een schriftelijke oproep over de toestand van
het gedenkteken. Wanneer het adres van de rechthebbende of belanghebbende niet bekend is,
maakt het college de oproep bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend.
5. Verwelkte bloemen of kransen en kapotte voorwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
door de beheerder worden verwijderd, zonder dat aanspraak kan worden gedaan op
schadevergoeding.
6. 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 oplevert voor
derden.
Artikel 10. Tijdstip van plaatsing
1. Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 1 werkweek van tevoren kenbaar te
worden gemaakt aan de beheerder van de begraafplaats. In overleg met de beheerder wordt
bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
2. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op werkdagen van maandag t/m vrijdag
tussen 09:00 - 16:00 uur.
3. Plaatsing van het gedenkteken dient altijd in aanwezigheid van de beheerder van de begraafplaats
te geschieden.
Artikel 11. Afval en beschadigingen
1. Afval ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan het gedenkteken dienen van de
begraafplaats te worden meegenomen.
2. Beschadigingen, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan gedenktekens moeten
worden hersteld, in overleg met de beheerder van de begraafplaats.

Artikel 12. Slotbepaling
1. Deze nadere (beleids)regels worden bekendgemaakt in de Regiodiek - op pagina Gemeente
Heumen actueel - van de gemeente.
2. Deze (beleids)regels treden in werking op 15 oktober 2014.
3. Deze (beleids)regels (behorende bij de Beheersverordening Algemene begraafplaats Malden 2014)
kunnen worden aangehaald als: nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke
begraafplaats Malden.
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 1 juli 2014.
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