Aanvraagformulier vergunning grafbedekking
Aanvrager verzoekt een vergunning tot het plaatsen van grafbedekking zoals weergegeven op
bijgevoegde werktekening (zie toelichting voor verdere informatie).
Locatie begraafplaats: 0

Castricum

0

Akersloot

Grafveld:

0

Limmen

(kruis aan wat van toepassing is)

Grafnummer:

Persoonsgegevens aanvrager
(Geslachts)naam

0

man 0

vrouw

Voornamen (voluit)

Geboortedatum

Adres

Postcode / Woonplaats

Telefoonnummer(s)

E-mail

Bent u rechthebbende of
gebruiker van het graf?

o
o

Ja (ga door naar gegevens steenhouwer)
Nee (ga door naar persoonsgegevens rechthebbende van het
particuliere graf of gebruiker van het algemene graf)
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Persoonsgegevens rechthebbende van het particuliere graf of
gebruiker van het algemene graf
(Geslachts)naam

0

man

0

vrouw

Voornamen (voluit)
Geboortedatum
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres

Rechthebbende / gebruiker verleent toestemming om eigenaar van de grafbedekking te zijn.
Datum
Handtekening

Gegevens steenhouwer
Naam
Adres
Postcode / woonplaats
Telefoon
E-mail

Aanvrager verklaart bekend te zijn met de aanvullende informatie en voorwaarden van de
bijlage bij dit formulier en de Beheerverordening met bijbehorende Nadere regels.
Datum
Handtekening

Voor vragen kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats op
telefoonnummer 06-19429692 of per mail via begraafplaats@castricum.nl.
Dit aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend per mail verzenden naar
info@castricum.nl en naar begraafplaats@castricum.nl.
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Toelichting
Wanneer u de rechthebbende van een particulier graf bent of de gebruiker van een algemeen graf,
dan bent u bevoegd tot het indienen van een aanvraag voor een vergunning voor grafbedekking.
Wordt de aanvraag door iemand anders ingediend dan moet de rechthebbende / gebruiker
toestemming geven dat hij eigenaar wordt van de grafbedekking. Daarmee verklaart hij dat hij de
grafbedekking op het graf onderhoud en herstelt bij verval.
Voorwaarden voor het plaatsen van een gedenkteken en grafbedekking
Op een graf wordt een gedenkteken en/of grafbedekking toegelaten overeenkomstig de voorwaarden
in de genoemde Beheerverordening en de bijbehorende Nadere regels.
Voor het aanbrengen/vervangen van een gedenkteken en/of grafbedekking is een vergunning nodig,
hieraan zijn geen kosten verbonden. Voor grafbedekkingen op een monumentale begraafplaats of
met de status van gemeentelijk monument geldt dat deze moeten bestaan uit Belgisch hardsteen. Op
de monumentale begraafplaatsen Limmen en Akersloot is het gebruik van Belgisch hardsteen
verplicht.
Het gedenkteken en/of grafbedekking wordt niet onderhouden door de gemeente onderhouden de
rechthebbende van het graf is verantwoordelijk voor het monument. Het algemeen onderhoud van de
begraafplaats geschiedt door of namens de gemeente en omvat het onderhoud van het algemeen
groen, paden en meubilair.

Voorwaarden vergunningaanvraag
De vergunningaanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze kunt u lezen in de Nadere
Regels begraafplaatsen welke zijn vastgesteld door het college en zijn gepubliceerd op
www.overheid.nl. De vergunningaanvraag voor grafbedekking moet in ieder geval voorzien zijn van
een werktekening (in tweevoud), schaal 1:10 waarin is aangegeven:
 een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
 de soort en kleur van het materiaal van het gedenkteken en de bewerking ervan;
 de vermelding of de letters en/of tekens, ingehakt, opgehakt of van een ander materiaal zijn;
 de woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuratie(s);
 de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het
gedenkteken daarop.
 de soort vaste planten indien het een levende grafbedekking betreft.
Plaatsing grafbedekking
De steenhouwer meldt de werkzaamheden voor het plaatsen van de grafbedekking 48 uur van te
voren aan de beheerder van de begraafplaats. In overleg met de beheerder wordt het tijdstip van de
werkzaamheden bepaald. Op de dag van de plaatsing van de grafbedekking meldt de steenhouwer
zich bij de beheerder van de begraafplaats ter controle van de vergunning.
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