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 Protestantse gemeente It Keningsfjild 
  Bakkeveen-Frieschepalen-Siegerswoude-Ureterp 
 

UITVOERINGSBESLUIT  
Bijlage bij Reglement beheer begraafplaatsen Bakkeveen-Siegerswoude-Ureterp 

d.d. 1-1-2019 
Algemeen: 
 
Gerechtigd tot begraven of bijzetting. 
Gerechtigd tot begraven of (as-)bijzetting zijn: 
- de inwoners van Bakkeveen, Frieschepalen, Siegerswoude en Ureterp. 
- leden en meelevenden, niet zijnde leden van de Protestantse gemeente It Keningsfjild, 
wonend buiten de grenzen van genoemde dorpen. 
- personen van buiten genoemde dorpen met een duidelijke betrokkenheid bij dorp of 
begraafplaats ter beoordeling van het college van kerkrentmeesters. 
De inwoners van de vier dorpen hebben de vrije keuze begraven of bijgezet te worden op elk 
van de drie begraafplaatsen.  
Graven: 
-De maximale afmetingen van een graf voor een volwassene zijn: 100 x 240 centimeter. 
-De maximale afmetingen van een specifiek urnengraf zijn: 100 x 100 centimeter. 
-De maximale afmetingen van een kindergraf zijn: 100 x 100 centimeter. 
- De minimale grafdiepte is: 100 centimeter beneden bestaand maaiveld. 
-De tussenruimte tussen 2 graven in nieuwe regels is: 2 x 10 centimeter. 
-De tussenruimte tussen 2 graven op de oude begraafplaatsen is: zo mogelijk 2 x 10 
centimeter, of minder. 
Voorwaarden tot het plaatsen van een monument. 
- Voor het plaatsen van een monument moet door de steenhouwer schriftelijk vergunning 
worden aangevraagd bij de administrateur. Afmetingen en waarde van het monument 
moeten duidelijk in de aanvraag zijn aangegeven. 
- Goedkeuring of afkeuring van de vergunningaanvraag gebeurt eveneens schriftelijk door de 
administrateur middels een standaardformulier. De beheerder van de betreffende 
begraafplaats wordt direct van een goedkeuring op de hoogte gebracht. 
- Voordat het monument geplaatst wordt dienen de leges voor plaatsing door de 
steenhouwer te zijn voldaan, zijnde 15 % van de waarde van het monument excl. BTW. De 
administrateur stelt de beheerder van de betaling op de hoogte. 
- Vóór het plaatsen van een monument moet de steenhouwer de beheerder hiervan op de 
hoogte stellen en afspreken wanneer en waar het monument geplaatst kan worden. 
 
Aanvullingen, toelichtingen bij artikelen van het reglement: 
Art. 2 / 3: 
-Administrateur alle drie begraafplaatsen: W. Stelpstra, 0512-381863, wstelpstra@ziggo.nl 
-Ureterp: 1-ste beheerder: R. Bouma, 06-38911618;  
   : 2-de beheerder: W. Stelpstra, 0512-381863 
-Siegerswoude: 1-ste beheerder: R. Bouma, 06-38911618 
  : 2-de beheerder: J. Bouma, 06-55542432 
-Bakkeveen: 1-ste beheerder: J. Bouma, 06-55542432 
         : 2-de beheerder: R. Bouma, 06-38911618 
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Art. 5: 
-De begraafplaats is dagelijks tussen zonsopgang en zonsondergang toegankelijk. 
Art. 13 / 18:  
-Op de begraafplaats wordt in één laag begraven. 
- De grafrust wordt gehandhaafd op 25 jaren. Na het vervallen van deze termijn kan het graf 
weer worden vrijgegeven voor begraven. 
- In een graf waarin een lijk is begraven mag ook een urn/asbus van een kind of overleden 
partner worden bijgezet. De grafrust van de bijgezette urn/asbus is gelijk aan de resterende 
grafrustperiode van de in het graf begraven lijk. 
- In of op een graf waarin een lijk is begraven mogen maximaal twee asverstrooiingen 
plaatsvinden. 
- Een familiegraf, slechts bestemd voor asverstrooiingen, wordt voor een periode van 25 jaar 
uitgegeven. De uitgifteperiode kan daarna worden verlengd volgens de geldende regel. 
In of op een dergelijk specifiek graf mogen maximaal tien verstrooiingen plaatsvinden. 
- In een urnengraf dienen de urnen/asbussen te worden bijgezet in een kunststof 
urnenkeldertje. In dit keldertje, derhalve in een urnengraf, mogen maximaal vier urnen/ 
asbussen worden bijgezet. In een specifiek urnengraf mag één urnenkeldertje worden 
geplaatst. In een graf voor een volwassene mogen maximaal twee urnenkeldertjes worden 
geplaatst. 
- Het bijzetten van een urn/asbus of het verstrooien van as op de begraafplaats wordt 
verricht door de beheerder of in het bijzijn van de beheerder van de begraafplaats. 
Art. 20: 
-Een monument op een graf mag onderstaande maximale maten niet overschrijden. 
Enkel graf: 
Bodemplaat: Breedte 80 centimeter; lengte 200 centimeter inclusief het staande z.g. 
kopstuk; hoogte 30 centimeter boven het maaiveld. 
Staand deel: Breedte 80 centimeter; hoogte 150 centimeter boven het maaiveld. 
Dubbel graf:  
Bodemplaat: Breedte 160 centimeter; lengte 200 centimeter inclusief het staande z.g. 
kopstuk; hoogte 30 centimeter boven het maaiveld. 
Staand deel: Breedte 160 centimeter; hoogte 150 centimeter boven het maaiveld. 
 
-Een monument van glas is extra kwetsbaar voor invloeden van buiten. Risico van 
beschadiging is geheel voor rekening van de rechthebbende. 
Art. 24: 
-Vaste, winterharde grafbeplanting, moet tijdig worden gesnoeid zodat deze niet buiten de 
grenzen van het graf treedt en het zicht op het grafmonument beneemt. 
Art. 26: 
-De van historisch belang zijnde graven en grafbedekkingen zoals vermeld in art. 26 vervallen 
aan het college van kerkrentmeesters zodra er geen rechthebbende meer is. Het college is 
daarmee de nieuwe rechthebbende met alle verplichtingen daarbij behorend. 
 
Vastgesteld door het college van kerkrentmeesters d.d. 23 november 2018 
 
B.G. Tillema, voorzitter      
 
E. Roelfsema, secretaris 


