Het gemeentebestuur is volop bezig met de herinrichting van de begraafplaatsen.
Een belangrijk aspect bij de herinrichting is de éénvormigheid. We streven naar éénvormigheid van
grafmonumenten, beplantingen, …
Hiertoe werden volgende reglementen opgemaakt :
1) Strooiweide
Op het grafmonument op de strooiweide kunnen naam- of herdenkingsplaatjes worden aangebracht.
Deze naamplaatjes of herdenkingsplaatjes hebben verplicht een rechthoekige vorm met een lengte
van 15 cm en een breedte van 6,5 cm. Het grafmonument moet zijn éénvormigheid en esthetisch
uitzicht behouden. Het materiaal wordt bepaald en geleverd door het gemeentebestuur. Er mogen
maximum vier tekstlijnen worden ingegraveerd nl.:
1. de naam en voornaam van de overledene
2. echtgeno(o)t(e)/weduw(e)naar naam en voornaam
3. geboortedatum
4. datum van overlijden
De bevestiging gebeurt door middel van een kleefstrook en wordt uitgevoerd door het technisch
personeel van de gemeente. Het is niet toegelaten om op of aan het grafmonument, op eigen
initiatief, sierstukken, constructies of andere versiersels te plaatsen op te hangen.
Het naamplaatje zal minimum 10 jaar bevestigd blijven, te rekenen vanaf de aanvraagdatum en mag
na deze periode automatisch door technische dienst verwijderd worden. De vergoeding voor het
naamplaatje, het graveren en plaatsen wordt vastgesteld in het retributiereglement.
Op de strooiweide zelf mogen geen bloemen, kransen of planten aangebracht worden, enkel op een
plaats die er voor voorzien is.
2) Columbarium
Het columbarium moet zijn éénvormigheid en esthetisch uitzicht blijven behouden. De afdekplaten
van de nissen in het columbarium worden geleverd door het gemeentebestuur. Het is niet
toegelaten om op of aan de nissen van het columbarium, op eigen initiatief, sierstukken,
constructies of andere versiersels te plaatsen of te hangen. Enkel op de door het gemeentebestuur
aangeduide plaats mag een vaasje en foto bevestigd worden. Het vaasje moet vervaardigd zijn in
een duurzaam materiaal en de inhoud ervan mag de nabijgelegen nissen niet hinderen. Inbreuken
hierop worden ambtshalve verwijderd.
3) Urnenveld
Op het urnenveld is het niet toegelaten op de afdekplaat enige constructie te plaatsen:
- hoger dan 50 cm
- binnen de rand van 10 cm
De afdekplaat, enkele plaat van 50 cm x 50 cm en dikte van 2 cm, dient aangebracht te worden op
maaiveldhoogte. Enkel de afdekplaat mag men benutten voor het aanbrengen van beplantingen.
De tussenruimte van 40 cm tussen twee afdekplaten zal door de gemeente worden aangelegd met
grijze kiezelsteentjes. Het is niet toegelaten hier enig ander materiaal te plaatsen.
4) Gewone begravingen
Om een éénvormig en esthetisch uitzicht te verkrijgen, zullen er alleen nog rechtstaande
gedenktekens op een sokkel met bodemplaat mogen geplaatst worden.
In dit verband hebben deze gedenktekens, bij begravingen in volle grond van stoffelijke
overschotten, volgende afmetingen:
In gewone grond:
voor volwassenen: 90 cm hoog, 60 cm breed en 20 cm dik
voor kinderen: 80 cm hoog, 50 cm breed en 15 cm dik

In geconcedeerde grond:
voor volwassen: 90 cm hoog, 60 cm breed en 20 cm dik
- voor kinderen: 80 cm hoog, 50 cm breed en 15 cm dik
In twee geconcedeerde gronden naast elkaar:
twee gedenkstenen van 90 cm hoog, 60 cm breed en 20 cm dik met een tussenruimte van
40 cm
De gedenkstenen dienen gecentreerd op het graf geplaatst te worden;
De afstand tussen twee gedenkstenen bedraagt 40 cm.
De afmetingen van de sokkel: 10 cm hoog, 70 cm breed en 25 cm dik
De afmeting van de bodemplaat: lengte 1m, breedte 50 cm. De 50 cm breedte van de bodemplaat is
te rekenen vanaf de achterkant van de sokkel van de gedenksteen. De sokkel wordt op de
achtergrens van de bodemplaat geplaatst.
De graven zullen door de zorgen van het gemeentebestuur met gazon bezaaid en onderhouden
worden. Enkel de bodemplaat mag men benutten voor het aanbrengen van beplantingen.
De graven mogen niet afgedekt worden met materialen die door hun aard of wijze van aanbrengen,
gemakkelijk op de wandelwegen of naburige graven of gazon verschuiven.
Verwanten of vrienden van de overledenen mogen op het graf bloemen en planten onderhouden,
met uitsluiting van houtgewas.
Kronen of sierstukken uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of
gedeeltelijk bestaande uit breekbaar glas.
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen worden gemaakt. Kniel- of bidbanken zijn
eveneens verboden.

