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Graf

grind

diameter van 5-20 mm toegestaan, omranding van natuursteen verplicht op rand fundering

maatvoering

l = 230 cm, b = 130 cm / l = 260 cm, b = 130 cm, / l = 200 cm , b = 100 cm

kleur

keuze vrij

plaatsing grafmonument

bij staand monument tegen de achterlijn en centraal op het graf

belettering

dient duurzaam te worden aangebracht, geheel ter beoordeling van DNO - keuze vrij

beplanting

toegestaan, tot maximaal 80 cm hoog

grafnummer

objecten

foto’s / afbeeldingen / ornamenten toegestaan

grind

toegestaan

nummer van het grafvak en het graf duurzaam aangebracht met een diepte in steen van
minimaal 3 mm - indien omgeven door banden: links op de bovenzijde van de voorband - op
staande stenen zonder voetstuk: links 10 cm boven de grond - op staande stenen met voet
stuk: links op de bovenzijde van het voetstuk - bij gebruik van andere materialen dan steen:
duurzame en goed leesbare vermelding

onderhoud

rechthebbende

onderhoud

rechthebbende

Uitzonderingen
Grafmonument
fundering

aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster
kosten: rechthebbende

grafmonument

constructief goed, geheel ter beoordeling DNO - mag geen afbreuk doen aan omgeving,
geheel ter beoordeling van DNO - dient eenvoudig verwijderbaar en weer opbouwbaar te
zijn - staand, liggend of een combinatie - geen gebruiksgoederen / vervoermiddelen
tenzij kleiner dan 80 x 80 x 80 cm

maatvoering

maximale hoogte 100 cm. Tot 150 cm bij smal monument, banden minimaal 15 x 8 cm,
bij graf 200 x 100 banden minimaal 12 x 8 cm

dikte

minimaal 6 cm - bij toepassing leisteen en vergelijkbare steensoorten: minimaal 3 cm en
vastgemetseld op beton

materiaal

vrij, maar duurzaam

vakranden langs grindpaden

richtlijnen voorschriften grafbedekking 3, behalve langs pad tussen 59 en 49/50

algemeen

afwijkingen in uiterlijke verschijningsvorm ter beoordeling De Nieuwe Ooster

Voorschriften grafbedekking / Beheersverorderning
De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost
vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de “Voorschriften grafbedekking” onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of
groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd
een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de “Voorschriften grafbedekking”. Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop
van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de
voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing. De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op
de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.
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