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UIwOERINGSBESLUIT GRAVEN ASBEZORGING EN
GEDENKPLMTSEN WiESP 2011
Burgemeester en wethouders van Weesp,
gelet op artikel 1 1 van de Behee|erordening begraafplaatsen Weesp 201 1',
besluiten vast te stellen de volgende nadere regels voor de graven, asbezorging en
gedenkplaatsen.
Artikel 1. Begripsbepalingen
Deze nadere regels verstaan onder:
a. graf: een zandgraf of keldergraf',
b. grafkelder: een betonnen of gemetselde construdie waarin een of meerdere Iijken
worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van
een bovengrondse muur of wand;
c. asbus: een bus ter berging van as van een overledene',
d. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;
e. padiculier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot:
1. het doen begraven en begraven houden van Iijken;
2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
3. het doen verstrooien van as;
f. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden
tot het doen begraven van Iijken;
g. padiculier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot:
1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
2. het doen verstrooien van as;
h. padiculiere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met
of zonder urnen;
padiculiere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken.
j. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid / strooiveld',
Artikel 2. Indeling en uitgioe der graven
1. De algemene graven worden onde|erdeeld in:
a. graven waarin gelegenheid wordt gegeven om drie Iijken te begraven voor de tijd van
tien jaren;
b. graven waarin gelegenheid wordt gegeven om drie Iijken van kinderen in de Ieeftijd
van nul tot en met een jaar te begraven voor de tijd van tien jaren.
2. De padiculiere graven worden onde|erdeeld in graven uitgegeven voor de tijd van
twintig jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste drie Iijken dan wel het
plaatsen van drie asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van drie
overledenen, met de mogelijkheid tot het verlengen van de rechten met telkens een
termijn van tien of twintig jaar.
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Artikel 3. De bezorging van as
1. De padiculiere urnengraven worden ondewerdeeld in:
a. urnengraven uitgegeven voor de tijd van twintig jaren, bestemd voor het daarin
bijzetten van ten hoogste drie asbussen met of zonder urnen, dan wel het doen
verstrooien van as van drie overledenen',
b. umenplaats / urnentuin uitgegeven voor de tijd van twintig jaren, bestemd voor het
daarin bijzetten van ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen in de grond, ten
hoogste twee asbussen met urnen boven de grond, dan wel het doen verstrooien van
as van twee overledenen.
2. De padiculiere urnennissen worden ondewerdeeld in:
a. umennissen uitgegeven voor de tijd van twintig jaren, bestemd voor de bijzetting van
ten hoogste twee asbussen zonder urnen',
b. urnennissen uitgegeven voor de tijd van twintig jaren, bestemd voor de bijzetting van
ten hoogste één of twee asbussen met urnen.
3. Voor bovenstaande Ieden la en lb, en 2a en 2b, is er de mogelijkheid tot het verlengen
van de rechten met telkens een termijn van tien of twintig jaar.
4. De verstrooiingsplaats / strooiveld waarop gelegenheid wordt gegeven tot het doen
verstrooien van as van overledenen.
Artikel 4. Gedenkplaatsen
De padiculiere gedenkplaatsen worden ond|werdeeld in:
a. een gedenkteken bij een verstrooiveld, waarbij gelegenheid wordt gegeven om op het
gedenkteken een gedenkplaatje aan te brengen ter nagedachtenis aan de overledenetn),
voor de tijd van twintig jaren;
b. gedenkplaatsen uitgegeven voor de tijd van twintig jaren, waarbij nabestaanden de
mogelijkheid hebben om vermisten of overledenen te gedenken. De mogelijkheid bestaat
om dit recht telkens met een termijn van tien of twintig jaar te verlengen.
Artikel 5. Slotbepalingen
1. Deze nadere regels treden in werking op de dag dat de Behee|erordening
begraafplaatsen Weesp 201 1 van kracht wordt.
2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit graven,
asbezorging en gedenkplaatsen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 1 februari 201 1.
C. Rootjes,
secretaris.
B. Horseling,
burgemeester.
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