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Reg.nr. INT-I 1-00018
:#
(5 e mee nte
oldenzaal
Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;
gelet op het bejaalde in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 201 1;
besIuit:
vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingûn op de gemeentelijke
begraafplaatsen.
Adikel 1 Inleiding
De verordening verstaat onder:
a. grafbedekking.' gedenkteken/grafmonument en grafbeplanting op een graf;
b. grafmonument.' voo|erpten) zowel staand als Iiggend aangebracht op het graf of
gedenkplaats voor het aanbrengen van opschriqen of figuren op het gràf of gedenkplaats,
bestaandè uit duurzame dode materialen, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;
c. grafbeplanting.' winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op
een graf wordt aangebracht',
d. Iosse bloemen en planten: een- en tweejarige planten, snijbloemen.
Artikel 2 Aanvraag vergunning
1 . Bij de schriqelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van grafmonument behoort een
werktekening te worden ingediend.
2. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:
a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen van het
gedenkteken/grafmonument',
b. de soort, kleur, bewerking van het te gebruiken materiaal van het
gedenkteken/grafmonument',
c. de vermelding of de Ietters e.d. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn betre|ende het
gedenkteken/grafmonument',
d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratietslbetre|ende het
gedenkteken/grafmonument',
e. de soort van het materiaal van de funderingen en de wijze van bevestiging van het
gedenkteken daarop.
Artikel 3 Grafmonument op de begraafplaats aan de Schipleidelaan
1 . Het is niet toegestaan een definitief grafmonument te plaatsen binnen een half jaar na
overlijden van betrokkene.
2. Voor het grafmonument mag alleen duurzaam materiaal worden gebruikt, zoals natuursteen,
metaal, keramiek, duurzame kunststo|en of een verduurzaamde houtsoort.
3. De Iengte, breedte en hoogte van het grafmonument op een padiculier graf bedragen
maximaal 2,00m, 1,00m en 1.50m.
4. De Iengte, breedte en hoogte van het grafmonument op een algemeen graf bedragen
maximaal 1,50m, 0,80m en 0,80m.
5. De Iengte, breedte en hoogte van het grafmonument op een padiculier kindergraf bedragen
maximaal 1,75m, 0,80m en 0,80m.
6. De Iengte, breedte en hoogte van het grafmonument op een padiculiere grafkelder bedragen
maximaal 2,50m, 1,05m en 1 ,50m.
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7. De lengte, breedte en hoogte van het grafmonument op een pa|iculiere urnenkelder bedragen
maximaal 0,50m, 0,50m en 0,08m.
8. De Iengte, breedte en hoogte van het grafmonument op een padiculiere urnennis (hxbxd =
380mm x 330mm x 330mm) bedragen maximaal 0,50m, 0,40m en 0,02m, steensoort impala en
Ietters in één kleur (zilver).
9. De onderdélen moeten vast aan het grafmonument zijn verbonden.
10. Het gedenkplaatje voor op de gedenkzuil heeft een maximale Iengte en breedte van 120mm x
50mm.
11. Het college kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen.
Adikel 4 Grafmonument op de begraafplaats aan de Hengelosestraat
1 . Het is niet toegestaan een definitief grafmonument te plaatsen binnen een half jaar na
overlijden van betrokkene.
2. Voor het grafmonument mag alleen duurzaam materiaal worden gebruikt, zoals natuursteen,
metaal, keramiek, duurzame kunststo|en of een verduurzaamde houtsoort.
3. De Iengte, breedte en hoogte van het grafmonument op een padiculier graf bedragen
maximaal 1,10m, 0,70m en 0,10m.
4. De Iengte, breedte en hoogte van het grafmonument op een algemeen graf bedragen
maximaal 0,80m, 0,38m en 0,08m.
5. De Iengte breedte en hoogte van het grafmonument op een padiculier kindergraf bedragen
r
maximaal 0,80m, 0,38m en 0,08m.
6. De Iengte, breedte en hoogte van het grafmonument op een padiculiere urnenkelder bedragen
maximaal 0,50m, 0,50m en 0,08m.
7. De lengte, breedte en hoogte van het grafmonument op een paliculiere urnennis (Ixb =
gemiddeld 360mm x 360mm) bedragen maximaal 0,48m, 0,48m en 0,02m, steensoort impala
afrika zwart, indiàn black of multicolor red.
8. Het in het Iid 7 bedoelde grafmonument moet worden afgenomen bij de gemeente.
9. De onderdelen moeten vast aan het jrafmonument zijn verbonden.
10. Het gedenkplaatje voor op de gedenkzuil heeft een maximale Iengte en breedte vap 120mm x
50mm.
1 1 . Het college kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen.
Adikel 5 Tijdelijk grafmonument
De tijdelijke grafbedekking mag alleen bestaan uit een gedenkteken/monument van beperkte
omvang en/of Iosse bloemen en planten.
2. Bij het onder Iid 1 genoemde gedenkteken/monument, kan een keuze worden gemaakt tussen
een houten kruis, met de maximale afmeting van Ixbxh = 0,75 x 0,50 x 0,06m of een
gedenkplaatje, welke staand of Iiggend op het graf wordt geplaatst met de maximale afmeting
van Ixbxh = 0,40 x 0,40 x 0,05m.
Adikel 6 Kiezels tussen en aan het einde van de graven aan de Schipleidelaan
1. Het is toegestaan om op zowel de tussenstroken als de eindstroken van de graven, zowel
pa|iculiere als algemene graven, kiezels te plaatsen.
2. De kiezelstrook moet worden afgescheiden door middel van een opsluitband van duurzaam
materiaal zoals: natuursteen of beton.
3. De in het eerste Iid bedoelde tussenstrook bedraagt maximaal 20cm.
4. De in het eerste Iid bedoelde eindstrook bedraagt maximaal 25cm.
5. Het plaatsen van Iosse bloemen en planten op de tussen- of eindstrook is niet toegestaan.
6. Rechthebbende is verantFoordelijk voor het onderhoud van de kiezels op de tussen- of
eindstrook.
2
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Artikel 7 Verstrooiingsplaats
Op het asverstrooiingsveld zijn zuilen geplaatst waarop de rechthebbenden een blijvende
herinnering kunnen Iaten plaatsen in de vorm van gedenkplaatjes. Deze plaatjes, voorzien van
naam, geboodedatum en datum van overlijden van de overledene, worden door de gemeente
verstrekt en op de zuilen gemonteerd.
Adikel 8 Niet-blijvende grafbeplanting
1 . Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op
een graf Iosse bloemen te Ieggen. Op een graf mogen een- en tweejarige gewassen worden
geplant.
2. Op de gemeentelijke begraafplaats aan de Schipleidelaan kunnen naast de urnennissen, in de
daarvoor aangebrachte houders, bloemen in vazen worden geplaatst.
3. Op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hengelosestraat kunnen voor de urnennissen, op
het plateau, bloemen worden geplaatst.
4. Op het asverslrooiingsveld kunnen aan de voet van de gedenkzuilen op de verharding Iosse
beplanting in de vorm van snijbloemen worden geplaatst.
Adikel 9 Winterharde grafbeplanting
De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het
graf beschikbare oppewlakte en hoogte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de
oppewlakte en hoogte kunnen worden gehouden.
Artikel 10 Slotbepalingen
Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: 'UiNoeringsbesluit grafbedekkingen op de
gemeentelijke begraafplaatsen'.
Artikel 11 Inwerkingtreding
Deze nadere regels treden in werking op het tijdstip waarop de Beheersverordening gemeentelijke
begraafplaatsen 201 1 in werking treedt.
Vastgesteld in de vergadering van 15 februari 201 1 .
Het college van burgemeester en wethouders
de secretaris de bur r
3
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TOELICHTING
Xastgesteld btj besluit van 15 februari 201 1, çeg.nr. INT; 1 1-00018)
Artikel 2
Op de werktekeningen zullen ook andere gegevens moeten worden vermeld, zoals de naam van
de rechthebbende op het graf, de plaats van het graf (vak en nummer) met het oog op de juiste
plaatsing. De soort letters verdient aandacht omdat sommige bevestigingen kunnen Ioslaten. In de
praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk
overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarna kan een volledige opgave van de tekst, het
Iettertype en de figuratie van betekenis zijn.
De bekendmaking van de beschikking van het college van burgemeester en wethouders geschiedt
door middel van toezending of uitreiking, in ieder geval aan de aanvrager (artikel 3:41 Algemene
wet bestuursrecht).
Artikel 3, eerste Iid
Dit Iid is toegevoegd, omdat er steeds meer nabestaanden zijn die na het overlijden van
betrokkene overgaan tot het plaatsen van het definitieve grafmonument. Doordat de grond
onvoldoende is nagezakt geeft dit veelal problemen met de graven. Daarom is besloten tot een
periode van |en half jàar pver te gaan. Dit voorkomt op termijn beschadiging en/of scheefzakken
van het grafmonument.
Ariikel 3, achtste lid
Dit Iid is toegevoegd om duidelijk te stellen dat er alleen een afdekplaat toegestaan is op de 'kleine'
urnennissen (hxbxd = 380mm x 330mm x 330mm).
Artikel 5
Dit artikel is toegevoegd om de plaatsing van een tijdelijk grafmonument, waarvoor geen
vergunning nodig is, beheersbaar en controleerbaar te houden.
Er worden duidelijke eisen gesteld aan de aard en omvang van de tijdelijke grafbedekking.
Aëikel 6
Dit artikel is toegevoegd om de burger de mogelijkheid te bieden het graf te vedraaien. Ook kan
hierdoor het onderhoud aan het graf makkelijker worden doordat de kiezels zorgen voor een
loopruimte. Deze tussen- of eindstrook maakt geen deel uit van het graf zelf, hierdoor is het
plaatsen van losse bloemen en planten op de tussen- of eindstrook niet toegestaan.
Adikel 8
Op een graf kunnen niet- blijvende grafbeplanting of winterharde gewassen worden geplant. De
niet-blijvende beplantingen worden, wanneer zij in ve|aarloosde staat verkeren evenals de
bloemen die zijn verwelkt, ve|ijderd.
Op het asverstrooiingsveld is het enkel toegestaan Iosse bloemen en planten te plaatsen c.q. aan
te brengen op de daarvoor bestemde voorzieningen.
%

<SCANSEQUENCE> - Scanpagina 4 van 4

