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Uitvoeringsbesluit behorende bij de Beheersverordening begraafplaatsen
Hellevoetsluis 2010
Nummer 10-12-09/9B
De raad der gemeente Hellevoetsluis;
gehoord de commissie wonen, werk en recreatie;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2009, nummer 10-12-09/9;
besluit:
vast te stellen het uitvoeringsbesluit behorende bij de Beheersverordening begraafplaatsen Hellevoetsluis
2010

Artikel 3 Openstelling begraafplaats(en)
De openingstijden van de begraafplaatsen zijn voor het publiek dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang.

Artikel 10 Indeling graven en asbezorging
a.
b.
c.
d.
e.

In de algemene en eigen graven, afmeting circa 200 x 100 cm worden 2 lijken begraven
(er wordt in 2 lagen begraven).
In de eigen kindergraven tot 18 jaar, afmeting 200x100 cm, wordt 1 lijk begraven.
In de eigen urnennissen.
In de eigen urnengraven afmeting circa 80 x 80 cm } kunnen maximaal 2 urnen worden geplaatst.
In de eigen urnentuin afmeting circa 80 x 80 cm.

Artikel 12 Categorieën
Voor de indeling van de categorieën van de graven begraafplaats Stoofweg (zie info-bord op de begraafplaats).

Artikel 14 Keldergraf
De aan een keldergraf te stellen voorwaarden bestaan uit:
voor het aanbrengen van een keldergraf is een vergunning vereist inclusief tekening schaal 1:20,
onder vermelding van de afmeting en de gebruikte materialen;
het keldergraf dient waterdicht uitgevoerd te worden;
in het keldergraf mogen maximaal 2 lijken bijgezet worden;
het keldergraf dient door een hier in gespecialiseerd bedrijf te worden aangebracht.
-

Artikel 17 Vergunning grafbedekking
Bij de aanvraag van de vergunning dienen de navolgende gegevens overlegd te worden:
nummer van het graf;
naam overledene;
naam en adres rechthebbende;
factuuradres (indien niet de rechthebbende);
tekening(en) van de gedenksteen of monument en eventueel daarbij behorende fundatie;
lijst van de te gebruiken materialen.
Voor de gedenkstenen of monumenten gelden de navolgende afmetingen:
Voor de grafbedekking op de algemene graven en de algemene kindergraven is een liggende
a.
gedenksteen met een maximale afmeting van 60 x 60 cm toegestaan.
Voor de grafbedekking van de eigen graven is een liggende gedenksteen afmeting 80 x 180 cm
b.
en/of een staande steen met een maximum breedte van 80 cm en een maximum hoogte van
100 cm boven het maaiveld toegestaan.
Voor de grafbedekking van een urnengraf is een liggende gedenksteen in de afmetingen 60 x 60 cm
c.
en/of een staande gedenksteen met een maximum breedte van 60 cm en een maximum hoogte
van 45 cm boven het maaiveld toegestaan.
Voor het plaatsen van een hekwerk op het graf is een hek met de afmeting 80 x 180 cm met een
d.
maximum hoogte van 30 cm toegestaan.
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e.

In de ruimte tussen de onderlinge gedenktekens is het niet toegestaan beplanting, steenslag,
schelpen, losse voorwerpen of dergelijke te plaatsen of aan te brengen.

Artikel 18 Beplanting
De nadere regels voor de beplanting op graven zijn:
Op een eigen graf en een urnengraf mogen winterharde meerjarige planten worden aangebracht,
mits deze in volle wasdom niet hoger dan 60 cm worden en de afmetingen van het graf niet
worden overschreden.
De maximale grootte van de plantvakken bedragen voor een eigen graf 80 x 180 cm en een eigen
urnengraf 70 x 70 cm In de ruimte tussen de onderlinge plantvakken is het niet toegestaan beplanting, steenslag, schelpen, losse voorwerpen of dergelijke te plaatsen of aan te brengen.
Op een algemeen graf mogen, op het voor een monument beschikbare gedeelte, alleen winterharde meerjarige planten worden aangebracht niet hoger dan 40 cm waarbij de afmetingen van
het graf niet worden overschreden. De maximale grootte van de plantvakken bedragen voor een
algemeen graf 100 x 80 cm. In de ruimte tussen de onderlinge plantvakken is het niet toegestaan
beplanting, steenslag, schelpen, losse voorwerpen of dergelijke te plaatsen of aan te brengen.
Wanneer planten te hoog of te breed worden zal de rechthebbende of gebruiker worden aangeschreven en op dit voorschrift worden geattendeerd.
Indien de rechthebbende of gebruiker vervolgens niet binnen een maand de grafbeplanting in de gewenste toestand brengt, kan het college de grafbeplanting geheel of deels doen verwijderen op kosten
van de nalatige rechthebbende of gebruiker.
Op en rond een strooiveld mogen geen planten of losse voorwerpen worden aangebracht.
Het is toegestaan om op een graf of aan de rand van het strooiveld losse bloemen te leggen of
bloemen in steekvazen te plaatsen.
Het is niet toegestaan om op een graf losse voorwerpen te plaatsen die van glas zijn vervaardigd,
of die weg kunnen waaien.
Verwelkte bloemen, verwaarloosde planten, losse en glazen voorwerpen kunnen worden verwijderd.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2009.
De raad voornoemd

de griffier, de voorzitter,
H.J. van der Wel. C.A. Kleijwegt.
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