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81 islamitisch grafvak

Grafvak
inrichting

Verhoogd plateau van ruig gras en berkenbomen omringd door hagen. In dit plateau is de
grafkamer uitgesneden. Deze grafkamer bestaat uit gras en verspreid staande coniferen.

uitgifte

overige grafbedekking

steekvazen en losse ornamenten toegestaan, grind toegestaan mits aangebracht op
fundatieplaat en rand eromheen

onderhoud

rechthebbende
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Gedenkteken
gedenkteken

vrije keuze voor staand of liggend of een combinatie van beide

maatvoering

graven staande steen 80 x 80 cm; bandenstel 200 x 100 cm
kindergraven 1: staande steen 80 x 80 x 6 cm; banden 100 x 80 x 8 cm
kindergraven 2: staande steen 80 x 80 x 6 cm; banden 200 x 80 x 8 cm

materiaal

vrije keuze, maar dient duurzaam te zijn en mooi te verouderen (geen kunststof)

kleur

vrije keuze

belettering

vrije keuze voor lettertype, -grootte en kleur
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uitgifte op rij beginnend aan zijde
gebouw op nr. 1, vervolgens 2, 3,
etc. De kindergraven beginnen
vanuit achterzijde gelijk met nr. 1.

als laatste uitgifte strook 8,
invulling van de graven nader
te bepalen naar behoefte

Graf
fundering

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

maatvoering graf

graven: 200 x 100 cm - kindergraven 1: 80 x 100 cm - kindergraven 2: 200 x 100 cm

plaatsing gedenkteken

vrije keuze

beplanting

eigen beplanting toegestaan tot maximale hoogte van 80 cm

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.

De Nieuwe Ooster
vastgesteld DB oktober 2013
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