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Openingstijden begraafplaatsen



Oude Begraafplaats Kerkhofstraat:
Begraafplaats Eikenhof aan De Sil:

dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur
dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur

Onderhoud graven





Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen (uitgezonderd glazen vazen) worden geplaatst.
Het leggen van losse bloemen en het planten van eenjarige gewassen is toegestaan.
De (winterharde) gewassen mogen bij volle wasdom de beschikbare oppervlakte niet overschrijden of
moeten door besnoeiing binnen de toegestane oppervlakte blijven.
Heesters en coniferen mogen maximaal 1 meter breed en 1.50 meter hoog zijn.

Onderhoud urnenbewaarplaats Eikenhof










Plaatsing van de asbus/urn gebeurt door of in opdracht van de beheerder.
Urn met of zonder asbus moet op een gedenksteen of deksel bevestigd worden.
Dus niet los erop of erlangs in verband met onderhoudswerkzaamheden en gevaar voor vandalisme.
Plaatsing gebeurd door of namens rechthebbende.
Beplanting mag alleen aan de voorzijde en/of op de kelderdeksel/gedenksteen worden aangebracht,
dus niet langs of achter een kelder. De beschikbare oppervlakte mag niet worden overschreden.
Er mogen geen glazen potten en vazen worden gebruikt.
De hoogte van beplanting bedraagt maximaal 75 cm boven maaiveld.
Het plaatsen van overige attributen/materialen is toegestaan met uitzondering van gereedschappen.
De beschikbare oppervlakte aan de voorzijde van de kelder, van de kelderdeksel of van de gedenksteen
mag niet worden overschreden.
De hoogte van beplanting, attributen en materialen bedraagt maximaal 75 cm boven maaiveld.

Uitstrooiing van crematie-as








Uitstrooiing gebeurt door of in opdracht van de beheerder.
Er wordt in principe alleen uitgestrooid op daarvoor aangewezen plaatsen.
Bij langdurige droogte- of vorstperiode wordt er uitgestrooid in een aangrenzende groenstrook.
De tekst naamplaatje, keuze lettertype en kleur letters overhandigen aan de beheerder.
De beheerder draagt zorg voor het bestellen en graveren van het naamplaatje. De kosten zijn voor
de rechthebbende.
Bevestigen naamplaatje gebeurt door of in opdracht van de beheerder.
Bloemen e.d. plaatsen op klinkerverharding nabij herdenkingszuil.
Plaatsing op gazon of groenstrook is niet toegestaan.

De uitstrooiing dan wel bijzetting van de as of asbus kan een maand na de dag van crematie plaatsvinden.
De rechthebbende dient na afloop van de wettelijke termijn zelf contact op te nemen met de beheerder om
een nadere afspraak te maken over het tijdstip van uitvoering van de uitstrooiing dan wel het
plaatsen/bijzetten van de asbus.

Herinneringsboom







Het is mogelijk een aanvraag in te dienen voor het planten van een herinneringsboom op
begraafplaats Eikenhof.
Tijdens het planten van de boom kan de as van de overledene uitgestrooid worden in het plantgat.
Bij de boom kan ook een naamplaatje worden geplaatst. De beheerder draagt zorg voor het
bestellen en graveren van het naamplaatje. De kosten zijn voor de rechthebbende.
Bevestigen naamplaatje gebeurt door of in opdracht van de beheerder.
De boom wordt geplant tijdens de plantdagen die van tevoren worden vastgesteld door de
gemeente.
Tijdens de plantdag kan de boom geplant worden door de nabestaanden. Dit, onder begeleiding van
een afgevaardigde van de gemeente.

Gedenkteken
Voor het plaatsen van een grafteken is een schriftelijke vergunning nodig van burgemeester en wethouders.
Het gedenkteken wordt door een steenhouwer geplaatst.
Aanschaf en plaatsen van de gedenksteen is voor rekening van de rechthebbende(n).

Informatie
Voor algemene vragen over begraven en cremeren of over het plaatsen van grafsteen of gedenkteken kunt
u terecht op onze website:
www.valkenswaard.nl: onder de optie: ‘Direct regelen’ kiest u voor ‘Geboorte en overlijden’.
Voor specifieke vragen over gebruik, onderhoud en werkwijze kunt u terecht bij:
- De beheerder van begraafplaats via T (040) 20 13 536.
Voor algemene informatie over mogelijkheden, voorwaarden en tarieven kunt u terecht bij:
- Het Klantcontactcentrum via gemeente@valkenswaard.nl of T (040) 20 83 444.

