Uittreksel uit het begraafplaatsenreglement
(AGP hoofdstuk VIII artikelen 361 tem 439)

Art. 420:

Het onderhoud van de graven rust op de belanghebbenden. Verwaarlozing
opleverend onderhoudverzuim staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door
platengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is. De verwaarlozing wordt
vastgesteld in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde; die akte blijft een
jaar bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken
van die termijn en bij niet-herstelling wordt op bevel van de burgemeester van
ambtswege overgegaan tot afbraak of tot waarneming van de materialen op kosten
van de in gebreke blijvende familie, daarenboven, indien het een geconcedeerd graf
betreft, kan de gemeenteraad een einde stellen aan het recht op de concessie.
Aanplantingen moeten zodanig gebeuren en onderhouden worden dat zij zich niet
uitbreiden buiten de afmetingen toegewezen aan het graf, noch het zicht op de
identificatiegegevens op het grafteken belemmeren. De hoogte moet beperkt worden
tot 50 cm. De bloemen en planten die afgestorven zijn, moeten verwijderd worden. Bij
niet-naleving van deze bepalingen, zullen de bloemen, planten en potten zonder
voorafgaande melding van ambtshalve verwijderd en vernietigd worden door het
gemeentebestuur. Het is niet toegestaan om bloempotten in te graven of
beplantingen aan te leggen in de gazons van de urnenvelden, de
columbariumkubussen en het erepark.

Art. 421:

De families of de concessiehouders blijven ten allen tijde verantwoordelijk tegenover
derden voor de schade die zou berokkend worden aan de nabijgelegen grafkelders en
gedenktekens of voor de ongevallen waarvan de bezoekers of personeel der
begraafplaats het slachtoffer zouden worden ten gevolge van de slechte hoedanigheid
van het aangewend materiaal, de gebrekkige uitvoering of het gebrek aan onderhoud.
Iedere schade dient onmiddellijk door de betrokkenen op zijn kosten hersteld of
vergoed volgens akkoord met de betrokken familie.
Het gedeelte van het columbarium en de asweide worden volledig door de
gemeentelijke diensten onderhouden. Bebloeming of aanbrengen van versiersels
aan de nissen van het columbarium door de particulieren is verboden.

Duiding:
In de laan, zijnde ter hoogte van de columbariumkubussen en urnegraven mogen geen
herdenkingselementen (fotokaders, kaarsen, plastieken of zijdenbloemen, ...) geplaatst worden.
Doorheen het jaar mogen bloemstukken, bloempotjes en snijbloemen op de grafsteen van het
urnegraf gelegd worden of onderaan de columbariumkubus op de betonnen boord geplaatst
worden. Andere herdenkingselementen of elementen buiten de aangegeven zone zullen onmiddellijk
verwijderd worden. Aan het onthaal van de begraafplaats kan hechtingsmateriaal gevraagd worden,
die de kans op wegwaaien van de bloemstukken verminderd.
Naar aanleiding van een begraving mogen tijdelijke bloemen, bloemstukken geplaatst worden rond
het urnegraf of de columbariumnis. Eén maand na datum van begraving wordt de zone beperkt tot de
grafsteen van het urnegraf of de betonnen boord onderaan de columbariumnis.
Tijdens Allerheiligen mogen chrysanten (of gelijkaardig) geplaatst worden voor het graf. Door het
gemeentepersoneel zal op het einde van de dag een gemeentelijke houder onder de chrysant
geplaatst worden. De bloemen mogen niet ingegraven worden. (Zelfde regeling geldt voor het
Erepark). Vanaf de maand december worden de bloemen definitief verwijderd.

