
Aanvraagformulier vergunning grafbedekking Peel en Maas 

 
Gegevens aanvrager  

Als de aanvrager niet de rechthebbende is, moet de rechthebbende het formulier mede ondertekenen.  

 

Naam, voorletters :  _______________________________________________________  

Adres :    _______________________________________________________  

Postcode/woonplaats :  _______________________________________________________  

Geboortedatum/-plaats : _______________________________________________________  

Telefoon :   _____________________Telefoon mobiel:____________________  

Burgerservicenummer :  _______________________________________________________  

E-mail :    _______________________________________________________  

 

Graflocatie  

Parochiekerkhof Panningen Heiderust  

Grafnummer:_____________  

 

Gegevens overledene  

Naam overledene :  _______________________________________________________  

Geboortedatum :  _______________________________________________________  

Datum overlijden :  _______________________________________________________  

 

Materiaal en maatomschrijving  

Materiaal :   _______________________________________________________  

Afmetingen hoogte: lengte: breedte: dikte:  

____________X_______________X_____________X____________  

 

Tekening/foto grafbedekking toevoegen.  

Plaats, datum:   ________________________________________________________ 

Handtekening aanvrager: ________________________________________________________ 

Handtekening eventuele medeondertekening rechthebbende: ______________________________  

 
  



 
 
Toelichting 

 
Volgens artikel 19 van de verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Peel en 
Maas is voor het hebben van een grafbedekking een schriftelijke vergunning nodig van het college. De rechthebbende van een particulier graf 
vraagt de vergunning voor het hebben van een grafbedekking aan. Artikel 19 is verder uitgewerkt in het besluit: “ beleidsregels voor 
grafbedekking Peel en Maas”.  
 
Hierna volgen de belangrijkste onderdelen uit dat besluit.  
 
Aanvraag vergunning  
1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken 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;  
b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;  
c. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;  
d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);  
e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.  

 
Beslissing  
De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.  
 
Gedenkteken  
1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een 
verduurzaamde houtsoort.  
2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.  
3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.  
4. De afmetingen van het grafoppervlak of van het oppervlak van een gedenkplaats bedragen maximaal 2,00 meter x 1,00 meter. Het gedenkteken 
heeft een maximale hoogte van 1,10 meter.  
5. De ruimte tussen de graven is minimaal 55 centimeter.  
6. Gedenktekens op particuliere graven op het oud parochiekerkhof in Panningen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:  

a. vanwege het monumentale karakter van de begraafplaats en vanwege het streven hieraan geen afbreuk te doen, dienen 
grafbedekkingen in vormgeving en materiaalgebruik binnen de directe omgeving van het graf te passen;  
b. de bedoelde inpassing kan door het college getoetst worden alvorens toestemming wordt verleend om de grafbedekking te plaatsen,  

7. De afdekplaten voor de urnennissen in de urnenmuur op begraafplaats Heiderust worden in standaarduitvoering beletterd, t.w. voornaam, 
geslachtsnaam, geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene en eventueel een kruisteken. Eventueel ook dezelfde gegevens van de 
echtgenoot/echtgenote (met twee ringen).  
 
Winterharde gewassen  
De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of 
moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.  
 
Afmetingen beplanting  
1. De oppervlakte van een particulier graf kan door de rechthebbende worden voorzien van grafbeplanting. De beplanting mag de oppervlakte, 
genoemd onder “Gedenkteken” sub 4 of de afmetingen van het gedenkteken niet overschrijden.  
2. Beplanting die buiten de in lid 1 genoemde afmetingen geplant wordt of overhangt, kan van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de 
gemeente tot enige vergoeding verplicht is.  
3. Indien en voor zover op een graf geen grafbedekking aanwezig of toegestaan is, dient de rechthebbende te gedogen dat daarop van 
gemeentewege een groenvoorziening kan worden aangebracht en onderhouden.  
 
Beslissingsbevoegdheid  
In de gevallen waarin deze beleidregels niet voorzien of in geval van verschil van mening over de uitleg van haar bepalingen, beslist het college.  
Het college kan de vergunning weigeren indien:  
 
a. niet voldaan wordt aan de vastgestelde nadere regels, genoemd in het derde lid;  
b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;  
c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;  
d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.  
 
Vragen? 
Dan kunt u bellen met (077) 306 66 66 of een e-mail sturen naar burgerzaken@peelenmaas.nl 

 


