
Melding plaatsen tijdelijke grafbedekking 

Ondergetekende: 

Naam   : ……………………………… 

Voornaam  : ……………………………… 

Geboortedatum  : ………………………………   

Adres   : ……………………………… 

Postcode en woonplaats : ……………………………… 

Telefoonnummer  : ……………………………… 

E-mailadres  : ………………………………   

 

meldt, als rechthebbende op graf/urnengraf/urnennis nummer: …………. op de algemene begraafplaats:  

( ) Nunspeet-Oost, Eperweg 51 in Nunspeet 

( ) Nunspeet-West, Van Oordtstraat 110 in Nunspeet 

( ) Elspeet, Uddelerweg 72 in Elspeet,  

het plaatsen van tijdelijke grafbedekking op bovenvermelde grafruimte. Het plaatsen van tijdelijke 

grafbedekking zal niet eerder dan tien werkdagen nadat de melding door de gemeente is ontvangen plaats 

vinden. U ontvangt daarvoor binnen tien werkdagen bericht van de gemeente. De gemeente kan deze 

termijn eenmaal verlengen met tien werkdagen. 

 

Bij deze melding is gevoegd: 

a. Een ontwerptekening van de grafbedekking; 

b. De tekst en figuratie;  

c. De afmetingen van de grafbedekking;  

d. Het materiaal waaruit de grafbedekking bestaat;  

e. De constructie waaruit de grafbedekking bestaat;  

 

( ) Ondergetekende verklaard kennisgenomen te hebben van op de achterzijde van dit formulier genoemde 

de voorwaarden; 

• dat de grafbedekking uiterlijk binnen een jaar na plaatsing wordt verwijderd door de rechthebbende 

en ingeval de rechthebbende nalatig is om de tijdelijke grafbedekking tijdig te verwijderen de 

beheerder de tijdelijke grafbedekking op kosten van de melder mag verwijderen en afvoeren;  

• dat afmetingen van een tijdelijke grafbedekking maximaal 200 cm lengte, 85 cm breedte en 30 cm 

hoogte zijn. 

• grafbeplanting. 

 

Plaats,   Datum: 

 

Handtekening: 
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Beleidsregel 6 Voorwaarden tijdelijk grafbedekking  

Uitwerking van artikel 21 van de Beheersverordening begraafplaatsen Nunspeet:  

1. Voor het plaatsen van tijdelijke grafbedekking die naar zijn aard niet vast met de grond verbonden is, voor een 

periode van maximaal een jaar, is geen vergunning nodig als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. Het plaatsen van de tijdelijke grafbedekking wordt door de rechthebbende vooraf schriftelijk gemeld bij 

de beheerder van de begraafplaats;  

b. In de schriftelijke melding is opgenomen dat de grafbedekking uiterlijk binnen 1 jaar na plaatsing 

wordt verwijderd door de rechthebbende en ingeval de rechthebbende nalatig is om de tijdelijke 

grafbedekking tijdig te verwijderen de beheerder de tijdelijke grafbedekking op kosten van de melder 

mag verwijderen en afvoeren;  

c. De afmetingen van een tijdelijke grafbedekking maximaal 200 cm lengte, 85 cm breedte en 30 cm 

hoogte zijn. 

2. De melding voor het hebben van tijdelijke grafbedekking bevat:  

a. Een ontwerptekening van de grafbedekking:  

b. De tekst en figuratie; 

c. De afmetingen van de grafbedekking;  

d. Het materiaal waaruit de grafbedekking bestaat;  

e. De constructie waaruit de grafbedekking bestaat;  

f. De contactgegevens en de handtekening van de rechthebbende.  

3. Een melding wordt binnen tien werkdagen beoordeeld en het resultaat wordt aan de melder kenbaar gemaakt. 

4. Het college kan de beoordeling van de melding voor ten hoogste tien werkdagen verdagen.  

5. Het college van burgemeester en wethouders kan de plaatsing van de grafbedekking weigeren indien:  

a. De grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;  

b. De vastgestelde maximale afmetingen van de grafbedekking wordt overschreden;  

c. De duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;  

d. De tekst en/of figuratie discriminerend of anderszins aanstootgevend is.  

Beleidsregel 8 grafbeplanting  

Uitwerking van artikel 23 van de Beheersverordening begraafplaatsen Nunspeet: 

1. De oppervlakte van een particulier graf kan door de rechthebbende worden beplant met gewassen die de voor 

het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of die door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden 

gehouden,  

2. De hoogte van de beplanting mag de voor het gedenkteken voorgeschreven hoogte op het graf van 1,5 meter 

niet overschrijden. 

3. Ingeval de beplanting de in lid 1 en lid 2 genoemde oppervlakte of hoogte overschrijden kan de beheerder deze 

beplanting besnoeien of indien besnoeiing naar de aard van de beplanting niet mogelijk is verwijderen, zonder 

dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. 

4. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst;  

5. Het is toegestaan op een graf lossen bloemen of kransen te leggen;  

6. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden 

verwijderd en afgevoerd. 

7. Potten, vazen of andere voorwerpen die zich buiten de voor het graf beschikbare oppervlakte bevinden kunnen 

van gemeentewege verwijderd en afgevoerd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.  

8. Het is toegestaan om buiten de oppervlakte van het graf in een rand van 15 cm om het graf grind met een 

diameter van 0,8 cm aan te brengen. Ingeval het grind verwijderd moeten worden wegens een bijzetting in het 

betreffende of naast gelegen graf dan is de gemeente is niet gehouden tot enige vergoeding. In dit geval zal de 

gemeente zoveel als redelijkerwijs mogelijk is het bestaande grind weer terugplaatsen. 
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