
 
 
 
 
 
 
Aanvraag voor het aanbrengen van een herdenkingsplaatje voor het monument 
op de “Gedachtenisplek” van de algemene begraafplaats te Lelystad 
 
 
Gegevens aanvrager 
 
Naam: …………………………………………………………………………………….…………………….…. 

Voorna(a)m(en): ………………………………………………………………………………….……………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………..……..……….. 

Postcode: ……………………. Woonplaats: …………………………………………………..………………. 

Telefoonnummer: ……………………………. Relatie tot overledene: ……………………………………… 

 
Gegevens overledene  
 
Naam: …………………………………………………………………..……………..…  man     vrouw 

Voorna(a)m(en): ………………………………………………………………..……….………………………. 

Geboren op:……….………………….... Geboorteplaats: ….………………………….……………….…..… 

Overleden op: …………….……………..…… Plaats: …………………………………………………..……. 

 
Gegevens herdenkingsplaatje ( s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)  
 
Kleur naamplaatje:           zwart     zilver     goud     
 
Letterkleur inscriptie:        zwart      wit        zilver     goud 
 
(opmerking: niet alle kleuren combinaties zijn mogelijk, dit is afhankelijk van leverancier) 
 
Tekst/inscriptie die op het naamplaatje zal worden aangebracht: (s.v.p. aangeven) 

…………………………………………………………………………….……………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Het tarief voor het aanbrengen van een herdenkingsplaatje met naamsvermelding voor een periode 
van tien jaar is exclusief herdenkingsplaatje. Het herdenkingsplaatje met naamsvermelding dient door 
de aanvrager te worden aangeschaft, de aanvrager is hierbij vrij in de keuze van leverancier.  
Het herdenkingsplaatje dient uitgevoerd te worden conform de bepalingen vermeld in de 
“Gedenktekenregeling 2005”. Als het herdenkingsplaatje gereed is kan dit worden afgegeven bij de 
infobalie van het Stadhuis, Stadhuisplein 2 of worden gezonden aan Gemeente Lelystad t.a.v. afdeling 
Stedelijk Beheer, Postbus 91, 8200 AB Lelystad, na ontvangst zal het herdenkingsplaatje worden 
aangebracht op het monument.  
 
De aanvrager/ondergetekende verklaart hierbij zorg te dragen voor een herdenkingsplaatje met 
naamsvermelding conform de voorwaarden gesteld in de “Gedenktekenregeling 2005” (zie achterzijde 
van dit formulier) 
 
Plaats                                                      , datum 
 
Handtekening aanvrager:………………………………….. …………………………………………………. 



  
Algemene bepalingen die gelden voor het aanbrengen van een 
herdenkingsplaatje.  
 
 
 

 
De afmetingen en materialen voor een herdenkingsplaatje moeten aan de volgende bepalingen 
voldoen.  
 
1. het herdenkingsplaatje dient uitgevoerd te zijn in de afmetingen 8cm x 5cm x 0,2cm (breedte x 

hoogte x dikte); 
2. gebruik van materiaal: duurzaam hard plastic, andere materialen zijn niet toegestaan; 
3. toegestane kleuren zijn zwart, zilver en goud;  
4. de inscriptie van een herdenkingsplaatje dient te zijn uitgevoerd in de kleur zwart, wit, zilver of 

goud; 
5. het herdenkingsplaatje wordt door of vanwege de gemeente aangebracht op het monument; 
6. herdenkingsplaatjes die zijn aangebracht zonder toestemming van burgemeester en  
      wethouders van Lelystad kunnen, zonder voorafgaande waarschuwing, van het monument  
      worden verwijderd”.  

 
 
Bij het monument op de gedachtenisplek of op het algemeen strooiveld mogen alleen  
bloemen of kransen worden geplaatst of neergelegd mits: 
a. deze in de directe omgeving van het monument of op het strooiveld worden neergelegd;  
b. gebruik wordt gemaakt van vergankelijke materialen”.  

  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de administratie van de begraafplaats, telefoon 
0320-278518. Hier ligt tevens een informatiemap ter inzage met enkele voorbeelden van de 
mogelijkheden.   
  
 
 
 
 


