Voorwoord
Afscheid nemen is voor iedereen een gevoelig moment in het leven.
Wanneer iemand uit de familie- of vriendenkring overlijdt, moeten er op
enkele dagen moeilijke keuzes gemaakt worden. Deze brochure biedt je
een overzicht van de mogelijkheden van begraving en asbestemming op
de twee begraafplaatsen van Leopoldsburg.
Het volledige huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen kan, net als
het politiereglement, gedownload worden via www.leopoldsburg.be of
ingekeken worden op het gemeentehuis. Hier kan je uiteraard ook terecht
voor al je verdere vragen.

Dany Punie						Wouter Beke
wd. gemeentesecretaris 				burgemeester

Begraafplaats Leopoldsburg
Diestersteenweg (ingang Diestersteenweg en Kerkhofstraat)

Begraafplaats Heppen
Heidestraat

Openingsuren begraafplaatsen
Beide begraafplaatsen zijn toegankelijk:
• Van 1 april tot en met 30 september: van 07.00 tot 20.00 uur
• Van 1 oktober tot en met 31 maart: van 08.00 tot 18.00 uur
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Wie kan in de gemeente Leopoldsburg begraven,
bijgezet of verstrooid worden?
• Personen die in de gemeente overleden zijn of er levenloos werden
aangetroffen.
• Personen die in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de
gemeente ingeschreven zijn, ongeacht het grondgebied van overlijden.
• Personen die een graf- of nisconcessie bezitten.
• Personen die minstens 25 jaar in de gemeente hebben gewoond en
overlijden in een instelling of om gezondheidsredenen of ouderdom
inwoonden bij een familielid, buiten de gemeente.
• Personen waarvan de domiciliëring naar een andere gemeente nog geen
jaar is gewijzigd op de dag van het overlijden.
• Personen die minstens de helft van hun levensjaren in de gemeente
hebben gewoond.
• Personen wonend binnen de grenzen van een Leopoldsburgse
parochie, maar op het grondgebied van een aangrenzende gemeente
overlijden.
Urnes van personen die niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen, op
voorwaarde dat ze familielid zijn tot de 2de graad, bijgezet worden in een
bestaand graf, grondcolumbarium of muurcolumbarium. Belangrijk is wel
dat er nog een bestaande concessie loopt voor een periode van minstens
10 jaar of dat deze verlengd wordt met een periode van minimum 10 jaar.
Voor deze personen kan ook een uitstrooiing op de strooiweide worden
toegestaan.
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De graven
Rond de graven (zone buiten de bodemplaat) mogen geen afsluitingen,
omheiningen of enige andere vorm van inkleding aangebracht worden.
Dit wordt ingezaaid met gras door de gemeentelijke diensten.
Bijkomende constructies aan de graven zijn niet toegelaten. Grafkelders
zijn verboden.
Dit is van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe graven, zowel voor
gewone graven als voor kindergraven.

Gewoon graf
Een gewoon graf in volle grond wordt altijd voor een periode van minimum
10 jaar ter beschikking gesteld.
Een perceel is 2 meter lang en 1,05 meter breed.
Een perceel voor twee personen is 2 meter lang en 2,10 meter breed.
Er is geen vrije keuze in de bepaling van de plaats.

Kindergraf
Kindergraven (tot de leeftijd van 7 jaar) worden bewaard tot de
nabestaanden de vraag stellen om het graf te verwijderen.
Een perceel is 1.50 meter lang en 0.90 meter breed.
Er is geen vrije keuze in de bepaling van de plaats.
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Bloemen, planten en bodembedekking aan graven
Het aanbrengen van vaste beplanting voor, achter en naast het graf is
verboden.
Kransen uit natuurlijke bloemen en planten moeten weggenomen worden
zodra zij niet meer fris zijn. Indien dit niet gebeurt, zal de verwijdering
gebeuren door het gemeentebestuur.
Kransen uit natuurlijke bloemen en planten die geplaatst worden tijdens de
dag van begraving, worden weggenomen uiterlijk 14 dagen na de datum
van begraven.
Tijdens de periode van Allerheiligen worden bloemstukken en/of planten
toegestaan tijdens een periode van één week voor Allerheiligen tot en met
14 dagen na deze datum. Daarna moeten deze weggenomen worden.
Indien dit niet gebeurt, zal de verwijdering gebeuren door het gemeentebestuur.

Graftekens
Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud
van de begraafplaatsen. Dit gebeurt zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Het graf zelf wordt door de familie of nabestaanden met de
nodige zorg onderhouden. Om dit onderhoud zowel voor de eigenaars als
de gemeentearbeiders te vergemakkelijken, gelden er minimum en
maximum afmetingen van de graftekens en andere gedenktekens.
De toegestane afmetingen van de graftekens en andere gedenktekens vind
je terug op de volgende pagina.
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Toegestane afmetingen van de graftekens en andere gedenktekens
Bodemplaat

Gewone graven
+ urnen in volle
grond

Concessie
(2 percelen)

Kindergraven
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Voetstuk

Opstaande
rug

Hoogte

5 cm

10 cm

Min. 60 cm
Max. 80 cm

Breedte

Heppen:
105 cm
Leopoldsburg:
100 cm

80 cm

Min. 50 cm
Max. 60 cm

Diepte

50 cm

20 cm

Min. 8 cm
Max. 10 cm

Hoogte

5 cm

10 cm

Min. 60 cm
Max. 80 cm

Breedte

Heppen:
210 cm
Leopoldsburg:
200 cm

180 cm

Min. 140 cm
Max. 160 cm

Diepte

50 cm

20 cm

Min. 8 cm
Max. 10 cm

Hoogte

5 cm

10 cm

Min. 40 cm
Max. 70 cm

Breedte

80 cm

60 cm

Min. 40 cm
Max. 50 cm

Diepte

35 cm

20 cm

Min. 6 cm
Max. 8 cm

Hoe vraag ik een grafteken aan?
(Procedure vanaf september 2015)
Alvorens een grafteken kan geplaatst worden, moet dit schriftelijk worden
aangevraagd: gemeentebestuur Leopoldsburg, t.a.v. technische dienst,
Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg.
Een volledige aanvraag bevat volgende elementen:
• Schets van het te plaatsen grafteken, voorzien van de afmetingen
en opschriften
• Naam en voornaam van de overledene
• Plaats en datum van geboorte en overlijden
• Naam van de begraafplaats
• Afmetingen van het grafteken en aard van de materialen
• Naam en adres van de aanvrager
• Naam en adres van de steenkapper die het grafteken zal plaatsen.
Pas na ontvangst van goedkeuring vanwege de gemeentelijke technische
dienst mag het grafteken worden geplaatst. Om een datum van plaatsing
af te stemmen, dient er vooraf contact met de technische dienst te worden
opgenomen. De contactgegevens staan achteraan deze brochure vermeld.
Met ingang van het nieuwe reglement (goedgekeurd door de gemeenteraad
op 1 juli 2015), zullen op het kerkhof in Leopoldsburg enkel nog graftekens
toegestaan worden met een bodemplaat van max. 50 cm, zoals dit reeds
jaren van toepassing is op het kerkhof in Heppen. Het gedeelte tussen
het pad en grafteken wordt door de gemeentelijke diensten ingezaaid met
gras. Deze nieuwe aanpak zorgt ervoor dat het onderhoud van het kerkhof
gegarandeerd kan blijven zonder gebruik van pesticiden (in het kader van
het pesticidenreductiedecreet).
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Asbestemming
Urne
Een perceel voor het begraven van 1 of meerdere urnen in volle grond is
2 meter lang en 0.90 meter breed.
De asurne dient uit gemakkelijk vergaanbaar materiaal te bestaan.

Grondnis
Per grondnis worden maximum 2 urnen toegestaan.

Columbarium
Per columbariumnis worden maximum 2 urnen toegestaan.

Strooiweide
De gemeente plaatst 1 of meerdere gedenkstenen waarop de naam,
het geboorte- en overlijdensjaar van de overledene wordt bevestigd.
Op deze naamplaatjes mag een ovaal fotootje aangebracht worden met als
maximale afmetingen: 2,5 cm hoog en 2 cm breed. Dit dient geplaatst te
worden in de linkerbenedenhoek van het plaatje. De naamplaatjes worden
na 30 jaar verwijderd, tenzij door de belanghebbenden een verlenging werd
bekomen.
Er mogen geen vaasjes of andere herdenkingsattributen aan de
gedenkzuil en op de strooiweide bevestigd worden.
Net zoals voor de andere type begravingen geldt dat er geen vrije keuze
is in de bepaling van de plaats.
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Afdekplaten
Na de plaatsing van de asurne in een nis van het columbarium of een
grondnis wordt deze afgesloten met een afdekplaat. Deze afdekplaat
dient, na betaling van de voorziene retributie, afgehaald te worden op de
gemeentelijke begraafplaats en wordt dan vervangen door een tijdelijke
afdekplaat. Maak hiervoor vooraf een afspraak met de gemeentelijke
technische dienst.
De meegenomen afdekplaat dient binnen 1 maand terug bezorgd te
worden aan het gemeentebestuur. De tijdelijke afdekplaat wordt dan
vervangen door de definitieve afdekplaat.

Wat mag vermeld worden op de definitieve afdekplaat?
• Voornaam, naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene
• Voornaam, naam, geboortedatum van de partner (op diens verzoek)
• 1 gezandstraalde tekening
De letters en cijfers (max. 4 cm hoog) mogen enkel gegraveerd worden en
moeten wit, zilver of grijs ingekleurd worden. Het lettertype is vrij te kiezen.

Plaatsing van eventuele foto(‘s)
De foto zelf dient een hoogte te hebben tussen de 9 en 10 cm en een
breedte tussen 7 en 8 cm.
Op elke afdekplaatplaat dienen de foto’s binnen een vak van 10 cm hoog
en 20 cm breed geplaatst te worden. Omwille van de verschillende types
afdekplaten is de locatie van het fotovak hiervan afhankelijk, telkens
gemeten vanaf de bovenrand:
• zeshoekige afdekplaat: 5 cm
• rechthoekige en vierkante afdekplaat: 2 cm
• grond afdekplaat: 5 cm (Heppen), 4 cm (Leopoldsburg)
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Alvorens er opdracht gegeven wordt tot het maken van een definitieve
afdekplaat, dient men vooraf een schetsontwerp ter goedkeuring binnen
te brengen op de gemeentelijke technische dienst. Deze kijkt na of het
ontwerp voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Bloemen en gedenktekens aan de afdekplaten
bij muurcolumbariums
Voor het aanbrengen van een bloemstukje op een afdekplaat in de muurcolumbariums mag enkel gebruik gemaakt worden van een vaasje. Deze
vaasjes moeten vervaardigd zijn uit een esthetisch verantwoord duurzaam
materiaal en mogen maximum 12 cm hoog en 5 cm breed zijn. Deze
regeling geldt voor alle bijzettingen na 1 januari 2012. Voor de bijzettingen
voorafgaand aan deze datum kan een afwijking worden toegestaan.
De vaasjes (tussen 10 en 12 cm) worden geplaatst onder de volgende
voorwaarden:
• Muurcolumbarium (zeshoekig) begraafplaats Leopoldsburg: 10 cm vanaf
het rechtse hoekpunt gecentreerd op de middenlijn van deze afdekplaat
• Muurcolumbarium (rechthoekig en vierkantig) begraafplaatsen
Leopoldsburg en Heppen: in de rechterbenedenhoek op 2 cm vanaf de
rechterzijde en op 4 cm vanaf de onderkant van de afdekplaat.

Bloemen en gedenktekens aan de afdekplaten van grondnissen
Op de afdekplaten van de grondnissen in Leopoldsburg en Heppen is het
verboden om vaasjes of andere attributen permanent te bevestigen aan
de grondplaat. Het is op beide begraafplaatsen verboden bloemen, bloemstukjes, gedenkplaatjes, lampjes, enz. te plaatsen onder, voor en boven de
grondcolumbariums en muurcolumbariums. Voor alle bijzettingen voorafgaand aan de goedkeuring van dit reglement gelden dezelfde voorwaarden.
De nabestaanden worden hiervan op de hoogte gebracht door middel van
aanplakking en dienen alles te verwijderen.
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Concessies
Wie langer over een graf wenst te beschikken dan de gebruikelijke periode
van 10 jaar, kan een graf- of nisconcessie aanvragen. Hiermee wordt de
periode verlengd tot 20, 30, 40 of 50 jaar.
De concessies kunnen op aanvraag (maximum 1 jaar voor de vervaldatum)
hernieuwd worden. Deze hernieuwingen worden toegestaan voor een
periode van 10, 20, 30, 40 en 50 jaar.
Een concessie van meerdere personen kan enkel aangevraagd worden bij
het eerste overlijden.

Islamitische godsdienst
Voor de belijders van de islamitische godsdienst is er op de gemeentelijke
begraafplaats in Heppen een apart perceel waar de graven in de richting
van Mekka geplaatst worden.
Op dit perceel wordt toegestaan dat een gedenksteen (met dezelfde
afmetingen als voor de andere graven) geplaatst wordt aan het hoofd van
het graf. Dit wil door de oriëntatie van de begraafplaats zeggen aan de
kant van het wandelpad. De tekst op de steen moet gericht worden naar
het wandelpad toe.
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Gevolgen bij overtreding gedenktekens
Gedenktekens die niet overeenstemmen met de bepalingen van de
gemeentelijke reglementering dienen terug verwijderd te worden door
diegenen in wiens opdracht ze geplaatst werden. De betrokkene(n) zullen
hiervoor schriftelijk in gebreke worden gesteld.
Indien de betrokkenen niet gekend zijn, zal gedurende 3 maanden een
bericht worden uitgehangen aan het grafteken en aan de ingang van de
begraafplaats.
Bij gebrek aan herstel binnen de periode van 3 maanden na de
ingebrekestelling of na de aanplakking van het bericht, zal de verwijdering
door het gemeentebestuur gebeuren. De kosten worden ten laste gelegd
van de opdrachtgever(s), indien deze gekend zijn.

Gevolgen bij verwaarlozing graven
Het onderhoud van de graven rust op de nabestaanden. Verwaarlozing
wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester, die bij het graf en
aan de ingang van de begraafplaats wordt aangeplakt. In de mate van het
mogelijke zullen de nabestaanden worden verwittigd. Indien er geen gevolg
gegeven wordt aan de verwittiging, kan dit leiden tot het verwijderen van
de gedenktekens, het beëindigen van een mogelijke concessie en het
opruimen van het graf door het gemeentebestuur.

Ingeval van dringende noodzakelijkheid kan de burgemeester ambtshalve
verwaarloosde gedenktekens doen wegnemen. De dringende noodzakelijkheid zal worden vastgesteld in een akte, opgemaakt door de
burgemeester, die gedurende 3 maanden aan het graf en aan de ingang
van de begraafplaats wordt aangeplakt. In de mate van het mogelijke
zullen de nabestaanden worden verwittigd.
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Extra informatie
Het volledige huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen kan, net als
het politiereglement, gedownload worden via www.leopoldsburg.be of
ingekeken worden op het gemeentehuis (Koningin Astridplein 37, 3940
Leopoldsburg).
Voor extra informatie: technische dienst, Michellaan 1, 3970 Leopoldsburg,
tel. 011 34 92 50, e-mail technischedienst@leopoldsburg.be

v.u. Wouter Beke, burgemeester, Koningin Astridplein 37, 3970 Leopolsburg

