
Aanvraagformulier plaatsen gedenkteken                                                            

Gegevens rechthebbende 
Naam en voorletters   ……………………………………………………………………………………… 
Adres     ……………………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats   ..……………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer   ………………………………………………………………………………………. 
 
Gegevens of stempel Steenhouwer 
Bedrijfsnaam    ……………………………………………………………………………………… 
Contactpersoon    ……………………………………………………………………………………… 
Adres     ……………………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats   ……………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer   ……………………………………………………………………………………… 
Emailadres    ……………………………………………………………………………………… 
 
Overledene    ……………………………………………………………………………………… 
Naam en voorletters   ……………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum    ……………………………………………………………………………………… 
Overlijdensdatum   ……………………………………………………………………………………… 
Begraafplaats    ……………………………………………………………………………………… 
 
Gedenkteken 
Grafnummer    ……………………………………………………………………………………… 
Materiaalgebruik    ……………………………………………………………………………………… 
Soort en kleur steen   ……………………………………………………………………………………… 
Opmerkingen    ……………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………… 
Ondertekening  
Datum en plaats    ……………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening rechthebbende  ……………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening steenhouwer  ……………………………………………………………………………………… 

 
 
Dit formulier volledig ingevuld en met ontwerptekening terugsturen aan: 
 
Gemeente Beekdalen 
T.a.v. V. Goertz 
Postbus 22000 
6361 AA  Nuth 
 
Of per email aan gemeente@beekdaelen.nl t.a.v. Vera Goertz 
 

  
 
 

mailto:gemeente@beekdaelen.nl


Artikel 8. Voorwaarden gedenkteken        
1. Een gedenkteken bestaat uit een staand element. 
2. Op de begraafplaats Slagboomsweg (oud gedeelte) te Nuth en Schimmert (oud gedeelte) zijn staande elementen in 
combinatie met liggende elementen toegestaan. 
3. Gedenktekens dienen te bestaan uit duurzame materialen. Geen toestemming wordt verleend voor: 
a. het aanbrengen van hekwerken, kettingen, stangen, banden van welk materiaal dan ook. 
b. beeldhouwwerken of geschilderde voorstellingen, het gebruik van kunststeen, bakstenen of kunststoffen. 
4. De gedenktekens moeten worden geplaatst op de fundering die door de gemeente is aangebracht, enkel wanneer op het 
oud gedeelte Schimmert en oude gedeelte Nuth gekozen wordt voor herbegraven is het vernieuwen van de fundering voor 
de rechthebbende. 
5. Aan de rechterzijde van het gedenkteken dient het grafnummer te worden ingekapt  
6. Het plaatsen van namen en leveranciers, ontwerpers of uitvoerders van het grafmonument is niet toegestaan 
7. Op de begraafplaatsen Daelderveld Nuth, Oudenbosch Wijnandsrade, Molenweg Schimmert (nieuwe gedeelte} en 
Wissengracht Hulsberg, mag de rechthebbende het graf omranden met materialen zoals omschreven in art 8.3. 
De afmeting van deze omranding moet de volgende afmeting hebben: 
* enkele grafruimte: 130 cm breedte * lengte 80 cm ( lengte vanaf achterkant gedenkteken) 
* dubbele grafruimte: 230 cm breedte * lengte 80 cm 
De maximale hoogte boven maaiveld bedraagt 10 cm. 
 
8. Ook is toegestaan deze grond (lid. 8) te (laten) bedekken met een plaat van 5 cm. dikte van hetzelfde materiaal qua soort 
en kleur als het geplaatste gedenkteken. 
 
9. Voor graftekens op eigen graven gelden de volgende afmetingen; 
Begraafplaats “Slagboomsweg en Schimmert* (oud gedeelte). 
 
Staand grafteken  Kindergraven  Volwassen graven 
Hoogte (*)   30-40 cm  80 - 125 cm  
Breedte     45 cm   55- 100 cm   
Dikte    8-30 cm   8 cm 
(Voor handhaving van bestaande graven kan vrijstelling worden verleend) 
 
Liggend grafteken 
Hoogte max.    30 cm (boven maaiveld) 
Breedte    100 cm 
Lengte     200 cm 
 
Begraafplaatsen Daelderweg, Oudenbosch en Molenweg Schimmert (nieuwe gedeelte). 
Gedenkteken   Kindergraven   Volwassen graven 
Hoogte (*)   30 - 40 cm  exact 90 cm 
Breedte    3,0 — 40 cm   max 70 cm 
Dikte    8 cm   max 12 cm 
 
Begraafplaatsen Wissengracht te Hulsberg 
Gedenkteken  Kindergraven  Volwassen graven 
Hoogte (*)  60 cm   exact 90 cm 
Breedte   45 cm   max 70 cm 
Dikte   8 cm    max 12 cm 
 

Begraafplaats Merkelbeek te Merkelbeek 
Gedenkteken  Kindergraven  Volwassen graven Urnengraven  
Hoogte (*)  max 80 cm  max 100 cm  exact 50 cm  
Breedte   max 60 cm  max 100 cm  exact 50 cm 
Lengte   max 200   max 200 cm  exact 8 cm 
 
(*) In deze hoogte is begrepen de eventueel te plaatsen sokkels, opstanden en dergelijke die al dan niet met de 
gedenkstenen een geheel vormen. 



 
 

                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 


