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Bijlage 4b: 
Extra bijlage voor het kerkhof te Rietmolen, gelegen aan de 
Pastoor CM van Everdingenstraat, achter de H. Caecilia kerk te 
Rietmolen. 
Deze voorschriften behoren tot van het reglement van de 
Parochie St. Paulus en vastgesteld d.d. 20-10-2011. 
 
Artikel 6 toevoegen: 
Lid 5: Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken en vóór het 

bijzetten van een urn dient de rechthebbende – of de 
leverancier namens de rechthebbende – schriftelijk op te 
vragen bij de beheerder de juiste ligging van een graf, met 
vermelding van de naam van de overledene, de datum 
van begraving, de naam van de rechthebbende met 
veermelding van de naam van de leverancier. De 
grafaanduiding zal door de beheerder aan de aanvrager 
worden meegedeeld. De aanvrager dient zich voor het 
plaatsen van een zerk of grafteken minimaal 1 week van 
te voren te melden bij de personen vermeld in de 
vergunning.  

Lid 6: Een zerk of een grafteken dient voor een bijzetting zo 
spoedig mogelijk na het overlijden doch 24 uur voor de 
begraving zodanig van het graf te worden verwijderd, dat 
het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen 
op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden 
verwijderd. Zerk of grafteken dient van het kerkhof te 
worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op 
aanwijzing van de beheerder. 

Lid 7:  Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven 
gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet 
tot het graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende 
hinder wordt contact opgenomen met de beheerder. 
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Lid 8: Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder 
daartoe aangewezen, mogen worden bereden door 
vervoersmiddelen van de ondernemers. De beheerder is 
bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te 
hoge wieldruk of te grote afmeting de toegang tot het 
kerkhof geheel te ontzeggen. 

Lid 9:  De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, 
toegebracht aan personen of zaken op het kerkhof. 

Lid 10: Personen, belast met werkzaamheden op de graven, 
dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar het oordeel 
van de beheerder passend gekleed, ook in de zomer. 
Gebruik van geluidsapparatuur (hoorbaar) is verboden. 

Lid 11: De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende 
eigen personeel voor lade, lossen en transport. Zij mogen 
geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het 
personeel van het kerkhof of de werknemers van de 
tuinonderhoudsdienst. Een verzoek tot het verlenen van 
hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht 
tot de beheerder. 

 
Artikel 7 toevoegen: 
 Voor bezoekers is het kerkhof alle dagen toegankelijk van 

zonsopgang tot zonsondergang. Voor werkzaamheden op 
de graven door beroepskrachten is het kerkhof geopend 
op de vijf werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. Buiten  
deze uren is het ook de uitvaartverzorgers en leveranciers 
van zerken en graftekens en urnen niet toegestaan zich 
op het kerkhof te bevinden, tenzij met goedvinden van de 
beheerder. 

     Bij de ingang van het kerkhof en bij de beheerder is voor 
iedereen ter inzage het indelingsplan van het kerkhof. Op 
dit indelingsplan zijn de graven met velden, vervolgens 
rijnummers en grafnummers aangegeven.  
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Artikel 9 toevoegen: 
Lid 2: Om in Rietmolen te mogen worden gegraven moet volgens 

aan één van de volgende voorwaarden worden voldaan. 
1. Inwoner zijn  van Rietmolen (met postcode 7165) 
2. Lid zijn van Parochie H. Ceacilia te Rietmolen. Door 

deelname aan de Aktie kerkbalans. 
3. Studerende, uitwonende kinderen, die lid blijven van de R.K. 

Parochie H. Ceacilia te Rietmolen. 
4. Parochianen en inwoners van Rietmolen, die voor hun 

verzorging of verpleging elders gehuisvest zijn. 
(zie ook vermelding van het kerkbestuur d.d. 20 februari 
2003). 
 
 

Artikel 24 toevoegen: 
Een dubbelbreed graf mag niet langer zijn dan 200 cm en 
niet breder dan 200 cm. Deze maten geldt alleen vanaf veld 
G. De rest van de graven (veld A t/m F) geldt de maatvoering 
als bestaand. 
Het grafmonument mag niet hoger zijn dan 100 cm gemeten 
vanaf het “maaiveld” en mag het zicht van de naastliggende 
graven niet wegnemen. Dit alles ter goedkeuring van de 
kerkhofbeheerder. 
De beplanting mogen niet hoger zijn Dan 100 cm gemeten 
vanaf het “maaiveld” en mogen niet buiten het grafmonument 
uitsteken. Maaiveld is bovenkant fundering. (dus onderkant 
monument). 
 

Artikel 25 toevoegen: 
Een enkelgraf mag niet langer zijn dan 200 cm en niet breder 
zijn dan 100 cm. Deze maten geldt alleen vanaf veld G. De 
rest van de graven (veld A t/m F) geldt de maatvoering als 
bestaand. 
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Het grafmonument mag niet hoger zijn dan 100 cm gemeten 
vanaf het “maaiveld”en mag het zicht van de naastliggende 
graven niet wegnemen. Ingaande 1juli 2011. 
Alles ter goedkeuring van de kerkhofbeheerder. 
De beplanting mogen niet hoger zijn dan 100 cm gemeten 
vanaf het “maaiveld” en mogen niet buiten het grafmonument 
uitsteken. Maaiveld is bovenkant fundering. (dus onderkant 
monument). 
 

Artikel 27 toevoegen: 
De afmetingen van een kindergraf varieert. Is afhankelijk van 
leeftijd, gewicht en lengte. 

 
Artikel 28 toevoegen: 

Een urnengraf mag niet langer zijn dan 50 cm en niet breder 
dan 50 cm. Niet hoger dan 50 cm. Beplanting alleen voor het 
graf. (niet achter en naast het graf). 

 
Artikel 24 t/m 28 extra toevoeging: 
 
Voor de hiervoor genoemde toegevoegde artikelen 24 t/m 28 
geldt dat er afstand van 20 cm wordt gehanteerd tot het volgende 
graf. Geldt vanaf veld G. 
 
De rechthebbende dient te zorgen voor het onderhouden van 
een strook van 10 cm rondom het graf. 
Deze strook mag worden gedekt, maar de gebruikte materialen 
mogen geen gevaar opleveren voor het algemeen onderhoud 
(bijv. geen grind i.v.m. grasmaaien). De locatieraad is gerechtigd 
om hiervoor gebruikte materialen waar nodig te verwijderen voor 
het vestigen van een nieuw graf of voor bijzetting. De locatieraad 
of kerkhofbeheerder hoeft hiervoor de rechthebbende niet in 
kennis stellen. 
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Artikel 30 toevoegen: 
Lid C. Urnen die “op” een graf worden bijgezet, dienen hecht 
aan de ondergrond te worden verankerd ten genoegen van 
de kerkhofbeheerder. 

  
Artikel 33 toevoegen: 
Lid 4:  Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt 

toegelaten moet door de rechthebbende aan de beheerder 
de getekende grafakte worden getoond. 

Lid 5: De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet 
storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers. 

Lid 6: Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame 
op zerken of graftekens is niet toegestaan. 

Lid 7: De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens 
worden geacht kennis te hebben van het reglement van 
het kerkhof. 

 
Artikel 34 toevoegen: 
Lid 1: Grafmonumenten en daarop geplaatste zaken mogen geen 

gevaar opleveren voor bezoekers of personen die 
werkzaamheden uitvoeren op het kerkhof. 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de locatieraad d.d. 
 20 oktober 2011. 
 

 
 
 
 
 

  
 


