Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het college van burgemeester
en schepenen
zitting van 16 januari 2006

DAMME
tegenwoordig: de heren: Dirk Bisschop, burgemeester
Joachim Coens, Ronny DeSutter, Eric Demeester, Louis De Keyser, Mare Mus, schepenen;
Mare Teerlynck, secretaris.

Reglement peter-/meterschap graftekens op Damse begraafplaatsen

Het college,
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, inzonderheid artikel
26§2;
Gelet op het verslag van de vergadering van 9 januari 2006 met de Heemkundige Kring 't Zwin
Rechteroever;

BESLUIT:
Artikel 1:

Deze bepalingen handelen over het peter- of meterschap van graftekens op de 9 begraafplaatsen van de stad
Damme namelijk: Damme, Hoeke, Lapscheure, Moerkerke-Dorp, Moerkerke-Waterhoek, Oostkerke,
Sijsele, Sint-Rita/Den Hoorn en Vivenkapelle.
Het peter- of meterschap houdt in dat een natuurlijk persoon of een vereniging de zorg op zich neemt, voor
het behoud en onderhoud van een waardevol grafteken van een graf waarvan de ligduur is verstreken.
Jaarlijks bepaalt het stadsbestuur van Damme, in overleg met de heemkundige kring 't Zwin Rechteroever,
op basis van de lijst van de graven waarvan de concessie niet vernieuwd werd, welke graftekens in
aanmerking komen voor het peter- of meterschap.
De selectie van de graftekens die in aanmerking komen voor peter- of meterschap gebeurt op basis van
verschillende parameters. Belangrijk hierbij is de staat van het grafteken, het voorkomen van het grafteken
(materiaalgebruik, vormgeving, grootte, originaliteit), de locatie en de onmiddellijke en wijde omgeving
van het grafteken.
Ieder meerderjarig natuurlijk persoon, woonachtig in België, kan een aanvraag indienen voor peter- of
meterschap.
ledere vereniging, met zetel in België, kan een aanvraag indienen voor peter- of ; meterschap. Namens de
vereniging draagt de voorzitter de verantwoordelijkheid voor het peter- óf meterschap.
De aanvraag om een peter- of meterschap te bekomen gebeurt met een speciaal hiervoor opgemaakt
aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is te bekomen bij het stadsbestuur, dienst burgerzaken,
Vissersstraat 2A, 8340 Moerkerke-Damme en bij de Heemkundige Kring 't Zwin Rechteroever, p/a dhr.

Denis Raman, Nieuwdorpstraat 34, 8340 Moerkerke-Damme. De aanvraag moet gericht worden aan het
College van Burgemeester en Schepenen. Jaarlijks zal een bekendmaking gebeuren dat er nieuwe aanvragen
kunnen ingediend worden. Deze bekendmaking zal gepubliceerd worden in het infoblad en op de webstek
van het stadsbestuur en in het tijdschrift van de Heemkundige Kring 't Zwin Rechteroever.

Graftekens waarvoor geen aanvraag voor peter- of meterschap werd ingediend binnen de 12 maand na de
hierboven vermelde bekendmaking,-worden door het stadsbestuur Damme definitief van de begraafplaats
verwijderd.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist autonoom over de aanvragen tot peter-of meterschap.
De natuurlijke persoon of de vereniging die het peter- of meterschap krijgt over een grafteken, verplicht
zich ertoe om binnen een termijn van l jaar na de beslissing van het College van Burgemeester en
Schepenen, het grafteken in een ordentelijke staat te brengen d.w.z. vrij van onkruid en begroeiingen.
Tevens moeten de nodige werken uitgevoerd worden zodat het grafteken geen gevaar kan vormen voor
bezoekers van de begraafplaats en/of voor nabijgelegen graftekens. Indien vastgesteld wordt dat aan deze
voorwaarden niet voldaan is, wordt het peter-of meterschap onmiddellijk ingetrokken door het College van
Burgemeester en Schepenen en wordt dit schriftelijk aan betrokkene ter kennis gebracht.
De natuurlijke persoon of de vereniging die het peter- of meterschap krijgt over een grafteken kan de
overeenkomst ten allen tijde beëindigen. Dit gebeurt schriftelijk aan het College van Burgemeester en
Schepenen. Het desbetreffende grafteken kan dan terug in aanmerking komen voor het nemen van een
peter- of meterschap. Indien de natuurlijke persoon die het peter- of meterschap heeft over een grafteken
overlijdt, of indien de vereniging die het peter- of meterschap heeft over een grafteken wordt ontbonden,
eindigt de overeenkomst van peter- of meterschap van ambtswege. Het desbetreffende grafteken kan dan
terug in aanmerking komen voor het nemen van een peter- of meterschap.
Op de begraafplaatsen waar grafmonumenten onderhouden worden via het peter-/meterschap zal een
eenvormige aanduiding aangebracht worden.
Aldus beslist in zitting van heden: Namens het college van burgemeester en
schepenen:
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