AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING PLAATSEN GEDENKTEKEN
OP GRAFNR……………………VAN………………………………………. (naam overledene)
Per aanvraag één exemplaar indienen bij;
Gemeente Zuidplas
Afdeling Ruimte, cluster Begraafplaatsen
Postbus 100
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Ondergetekende-------------------------------------------------------------------------(naam en voornamen)
Wonende

--------------------------------------------------------------------------(straat)
--------------------------------------------------------------------------(plaats)

(degene op wiens naam de vergunning gesteld wordt)
Gemachtigd door------------------------------------------------------------------------(naam en voornamen)
Wonende

--------------------------------------------------------------------------(straat)
--------------------------------------------------------------------------(plaats)

verzoekt toestemming om op het eigen / algemene graf
op de begraafplaats

a

Algemene begraafplaats Moordrecht, Middelweg

b

Oude begraafplaats Kon Julianastraat 9 Moordrecht

c

Prinses Beatrixstraat Nieuwerkerk aan den IJssel

d

Nieuwe begraafplaats Essehof, Nieuwerkerk aan den IJssel

e

Algemene begraafplaats te Zevenhuizen, Zuidplasweg 3

f

Westhage te Moerkapelle, Akkerweg 84

g

Moerhage te Moerkapelle, Beatrixlaan 2

een gedenkteken te mogen plaatsen overeenkomstig de beheersverordening begraafplaatsen
Zuidplas
(plaats)---------------------------------------------------------------------------, (datum)------------------------(handtekening)-----------------------------------------------------------------(opmerkingen met betrekking tot deze aanvraag)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Bij deze aanvraag dient een werktekening te worden ingediend waarop alle vereiste info staat.
Zie pag. 2 voor de vereiste info, afmetingen en voorschriften voor plaatsing. Deze staan in de
artikelen 8 t/m 10 van de Nadere regels graven en grafbedekking gemeente Zuidplas.
Beoordeling beheerder: wel / niet akkoord, paraaf:
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Artikel 8. Aanvraag vergunning
1. Bij de schriftelijke aanvraag voor een vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort
een werktekening te worden ingediend.
2. 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 en bewerking van het te gebruiken materiaal;
c. de vermelding of de opschriften en figuratie(s) ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;
d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;
f. het totale gewicht van het gedenkteken inclusief de funderingsplaat.
Artikel 9. Gedenkteken
1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen,
glas, roestvrij staal, keramiek of duurzame kunststoffen, die niet verkleuren, vorstbestendig zijn en
niet breken.
2. Rechthebbenden en belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het naar behoren onderhouden
van het gedenkteken.
3.
Toegestane afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Dikte
gedenkteken in cm
(maximaal) (maximaal) (maximaal)
(minimaal)
(van glas is de
minimale dikte
1,9 cm)
Eigen graf
180
80
90
6 liggend of
staand
Algemeen graf, bovenste graf
50
50
Sokkel is
6
Liggend, voorop graf geplaatst
≤ 15 cm
Algemeen graf, onderste graf
50
50
4
Staand of
Liggend zoals bij bovenste graf,
achterop graf geplaatst
Kindergraf tot 1 x 1 m
50
50
Sokkel is ≤ 4
15 cm
Kindergraf > 1 x 1 m
180
80
90
4
Urnengraf liggend
50
50
Sokkel is
4
≤ 15 cm
Urnentuin
30
30
40
Particuliere gedenkplaats liggend
50
50
Sokkel is
4
≤ 15 cm
Verstrooiingsplaats
Gedenktegeltje wordt door gemeente geleverd
Artikel 10. Voorschriften voor plaatsing
1. Grafbedekking dient op een onderplaat van beton met vlechtijzer te worden gemonteerd van
minimaal 6 cm dikte.
2. Bij aan- en afvoer van grafbedekking mag geen schade ontstaan.
3. Het gedenkteken of grafbedekking moet veilig en schadeloos (ook op een later moment)
verplaatst kunnen worden. Daarom moet(en) alle onderdelen van het gedenkteken stevig met
elkaar verbonden zijn en de staande steen (indien van toepassing) met RVS-doken vanaf 8 mm
op de fundering bevestigd worden. De doken moeten in beide onderdelen minimaal 4 cm diep
gemonteerd worden.
4 Bij een algemeen graf, een urnengraf en gedenkplaats moet het gedenkteken met een uitsparing
op de sokkel geplaatst worden zodat verschuiving niet mogelijk is.
5. Het plaatsen van grafbedekking mag slechts na vergunningverlening en niet eerder dan 8 weken
na de laatste begraving in het graf.
6. Degenen die werkzaamheden op of aan grafbedekking op de begraafplaatsen wil verrichten, moet
dat vier werkdagen van tevoren melden aan de beheerder van de begraafplaats. Deze
werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden van maandag tot en met donderdag van 10.00
uur tot 15.00 uur en op vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Afspraken op andere tijden zijn alleen
in overleg mogelijk.
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Artikel 11. Losse bloemen, planten en grint
1. 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.
2. Beplanting op een graf, die in een verwaarloosde staat verkeert, kan door de beheerder worden
verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen,
planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden
verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende 13 weken ter beschikking
gehouden van de rechthebbende of de belanghebbende indien deze daartoe tevoren een aanvraag
heeft ingediend bij de beheerder.
3. Het is niet toegestaan om losse stenen, keitjes, grint, doek, kunststof, hout of betonbandjes op of
rond het graf en op de paden te plaatsen.
Artikel 12. Winterharde gewassen
1. De winterharde gewassen mogen slechts in een pot op de graven geplant worden en mogen bij
volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien
binnen de oppervlakte van het graf of grafbedekking kunnen worden gehouden.
2. De maximale hoogte van eigen beplanting is op alle soorten graven 60 cm.
3. De beplanting dient uitsluitend aan de voorzijde van het gedenkteken of grafbedekking of graf
geplaatst te worden.
4. Het hebben van winterharde beplanting op het graf is alleen toegestaan in overleg met de
beheerder. Alleen geschikte winterharde gewassen mogen worden geplaatst.
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