De grond tussen en rond de graven is geen onderdeel van de concessie. Rondom de graven zal er
gras gezaaid worden ter vervanging van kiezelstenen, houtsnippers en dergelijke. De gemeente zal
het gras onderhouden tussen de graven.

Wat met overtreders?

begraafplaatsenreglement
MELLE

Als het graf zelf verwaarloosd is of overwoekerd
door planten, dan wordt er een aanplakking geplaatst aan het graf zelf. Als het graf na één jaar
niet is hersteld, wordt het graf eigendom van de
gemeente.
Doorheen de jaren hebben steeds meer personen bloemen en planten aangebracht op grond
die eigenlijk niet tot hun concessie behoort.
De gemeente vraagt dan ook aan de nabestaanden om deze beplantingen en bodembedekking
uiterlijk in april 2017 zelf te verwijderen of in
bloempotten te plaatsen. Wat toch blijft staan zal
de gemeente zelf verwijderen. De gemeente zal
gras inzaaien.

Stopzetten van een concessie
De gemeente zaait gras voor en
tussen de graven.

Wil of kan je het graf niet meer onderhouden?
Dan kan je altijd je concessie stopzetten. Je neemt
daarvoor contact op met de dienst burgerlijke
stand. Wil je zelf nog je grafmonumenten meenemen dan moet je hiervoor toestemming vragen.
Anders zal de gemeente het graf verwijderen.
Voor vragen of opmerkingen kan je contact opnemen met de dienst burgerlijke stand.
Info:
burgerlijkestand@melle.be
09 210 07 34

v.u. Lena De Smaele, gemeentesecretaris - Gemeenteplein 1 - 9090 Melle
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Visie
Het opstellen van een nieuw begraafplaatsenreglement is een eerste stap van de herinrichting
van de begraafplaatsen in Melle en Gontrode.
De gemeente streeft naar een begraafplaats met
meer groen en éénvormigheid waar mensen in
een aangename en serene sfeer afscheid kunnen nemen, hun geliefden herdenken en tot rust
kunnen komen. Het vorige reglement dateert van
1995 en was aan vernieuwing toe. Na het invoeren van het nieuwe reglement zal de gemeente
ruimte creëren en een herinrichtingsplan opstellen.

Concessies
Wanneer iemand begraven wordt, verleent de
gemeente meestal een concessie. Dit is een vergunning om voor een bepaalde periode een persoon te begraven in een stuk grond of om een
urne te plaatsen in een nis. De vergunning wordt
verleend aan de concessiehouder die verantwoordelijk is voor het graf. Vaak is dit een familielid. Een persoon kan ook zonder concessie worden begraven. Iedereen heeft het recht om 10
jaar begraven te worden ook zonder dat iemand
daarvoor een concessie aangaat. Dit is de wettelijke grafrust. Nadien wordt het graf eigendom
van de gemeente.

waarop de grafsteen is geplaatst. Bij verzakkingen
moet de concessiehouder het graf herstellen. Het
graf mag niet verwaarloosd worden en de planten op de graven mogen niet woekeren, anders
kan de gemeente de concessie beëindigen.
De gemeente verzorgt de grond rondom de graven. Dit brengt met zich mee dat je de grond
rondom het graf moet vrijlaten.

• Beplanting
Planten en bloemen zijn eigen aan de begraafplaats. Het zorgt voor de rust en een serene sfeer.
De gemeente moet er wel op toezien dat de bloemen en planten op de daarvoor bestemde plaats
worden geplant. Dit om ervoor te zorgen dat de
begraafplaats makkelijk kan worden onderhouden.
De beplanting moet verzorgd blijven en mag niet
woekeren. De concessiehouder moet het groen
op de graven zelf onderhouden.
Struiken of planten voor het graf zijn niet toegestaan. Hier wordt gras gezaaid.

De grond voor de graven moet vrij
blijven.
Bloemen binnen de grafzerk zijn
toegestaan.

Beplanting is toegestaan op of binnen de grafzerk. Een bloempot op het graf kan als alternatief
dienen.

• Bodembedekking

Onderhoud van de begraafplaatsen
De concessiehouder is verantwoordelijk voor het
onderhoud van het graf zelf. Dit omvat de grond
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Het graf moet steeds verzorgd blijven.

De grond rond het graf moet vrij
blijven van kiezelstenen, houtsnippers
en dergelijke.
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