
Uitvoeringsbesluit  grafbedekkingen begraafplaats ‘t Groenedael 
 
 
Burgemeester en Wethouders van Almelo, 
gelet op de Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats, zoals door de gemeenteraad vastgesteld op  
9 december 1999: 
 
 
besluiten vast te stellen de volgende: 
 
 
Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats ’t Groenedael in Almelo. 
 
 
Artikel 1  
 
Inleiding 
 
De verordening verstaat onder: 
a. grafbedekking: gedenkteken en winterharde grafbeplanting; 
b. gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen 

en hekwerken; 
c. grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of gemeente op een graf wordt 

aangebracht. 
 

Artikel 2  
 
Aanvraag vergunning 
 
1. Aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken moet geschieden middels het indienen van een door 

de gemeente voorgeschreven aanvraagformulier met daartoe behorende werktekening. 
 

2. Op de werktekening dienen ten minste voor te komen: 
a. een boven-, een voor- en een zijaanzicht met alle hoogte, breedte, dikte en lengtematen; 
b. de tekst van het opschrift; 
c. soort materiaal; 
d. de wijze van funderen/bevestigen op de door de gemeente aangebrachte fundatie. 

 
3. Indien aanvraag geschiedt door een steenhouwer, ontvangt de steenhouwer een kopie van de vergunning en de 

rechthebbende het origineel. De kosten van de fundatie en de leges worden dan in rekening gebracht bij de 
desbetreffende steenhouwer. 
 

Artikel 3  
 
Gedenkteken 
 
1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, 

duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. Ook is glas toegestaan in een minimale dikte van 2 cm. 
 

2. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken verbonden zijn. 
 

3. Op een algemeen graf mag als gedenkteken worden geplaatst: 
 
a. Voor de overledene dubbeldiep begraven een gedenksteen links aan het hoofdeind op een fundatie van 

gemeentewege aangebracht. 
  

b. Voor de overledene enkeldiep begraven een gedenksteen rechts aan het hoofdeind op een fundatie van 
gemeentewege aangebracht. 
 

c. De maatvoering van de gedenksteen is 45 cm breed, 60 cm hoog en 8 tot 10 cm dik op een voetstuk van 50 cm 
lang, maximaal 15 cm hoog en maximaal 20 cm breed. 
 
 
 

 



4. Op een algemeen kindergraf mag als gedenkteken geplaatst worden: 
a. Voor de overledene dubbeldiep begraven een staande steen van 40 cm breed en 50 cm hoog op een voetstuk 

van 50 cm lang, 10 cm hoog en 10 cm breed. 
b. Voor de overledene enkeldiep begraven een schuin geplaatste gedenksteen van 40 cm breed en 50 cm hoog. 

 
5. Op een eigen graf afdeling A is de maatvoering van de grafbedekking vrij binnen de grafmaat van  

100 x 200 cm. De steenhouwer dient zelf fundatie aan te brengen. 
 

6. Op een eigen graf afdeling B mag geplaatst worden aan het hoofdeinde van het graf, op de van gemeenteweg 
aangebrachte fundering; 
a. een gedenksteen met de maximale afmeting van 90 cm breed, 80 cm hoog en een dikte tussen de  

8 en 15 cm op een voetstuk van maximaal 100 cm lang, 15 cm dik en 20 cm breed; 
b. indien zonder voetstuk, dan met de afmeting van 90 cm breed, 95 cm hoog en maximaal 15 cm dik; 
c. op velden waar graven opnieuw worden uitgegeven op een veld met van oorsprong hoog model grafsteen moet 

een hoog model worden geplaatst., max. 75 cm breed en totale hoogte maximaal 95 cm incl. voetstuk.  
 

7. Op een eigen graf afdeling C als mede op een graf op het Oegandese of Islamitische gedeelte mag een 
grafbedekking naar keuze worden aangebracht binnen de grafmaat van 100 x 200 cm met een maximale hoogte van 
95 cm, met dien verstande dat de fundatie aan het hoofdeind van gemeentewege wordt aangebracht. Indien 
noodzakelijk moet door de steenhouwer fundatie worden aangebracht aan het voeteneind. 
 

8. Op een eigen graf afdeling D (op nieuw uit te geven graven) mag een grafbedekking naar keuze worden 
aangebracht binnen de grafmaat van 90 x 220 cm. De hoogte is vrij. De steenhouwer dient zelf fundatie aan te 
brengen. 
 

9. Op eigen kindergraven mag een grafbedekking naar keuze worden aangebracht van 70 x 120 cm met een maximale 
hoogte van 70 cm, met dien verstande dat de fundatie aan het hoofdeind van gemeentewege wordt aangebracht. 
Indien noodzakelijk moet door de steenhouwer fundatie worden aangebracht aan het voeteneind. 
 

10. Op een graf, gelegen op een van de cultuur historische vakken, die of opnieuw in gebruik is genomen of waar bij in 
begraven wordt, moet een grafbedekking worden aangebracht die passend is bij de direct omgeving op het 
desbetreffende vak 
 

Artikel 4  
 
Winterharde gewassen 
 
1. Op de eigen graven behalve op de afdeling B mogen op het gehele grafoppervlakte, wintervaste beplanting worden 

geplant. Deze mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare ruimte niet overschrijden of moeten door 
besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. 
 

2. Op de eigen graven afdeling B mogen in de plantstrook aan het hoofdeinde winterharde beplanting worden geplant. 
Deze mogen bij volle wasdom het oppervlak van de plantstrook van 40 x 100 cm niet overschrijden of moeten door 
besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. 
 

Artikel 5 
 
Planten en losse bloemen 
 
1. Op eigen graven afdeling B mogen eenjarige planten worden aangebracht in de beplantingsstrook bij het 

hoofdeinde van het graf. 
 

2. Op de overige eigen graven mogen eenjarige planten op de gehele grafoppervlakte worden aangebracht. 
 

Artikel 6 
 
Inwerkingtreding 
 
� Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2003 

 
Artikel 7 
 
Citeerartikel 
 
� Zij kunnen worden aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen begraafplaats ‘t Groenedael” 


