
   

Onderstaande nummers corresponderen met de nummers in het schema. 
1. Verzoek activiteit komt binnen  

 
2. Voldoet activiteit aan het afwegingskader activiteiten?  
[verwijzing naar definitieve afwegingskader na vaststelling invullen]. 
 
3. Inbrengen in weekoverleg CBA  
Voldoet de aangevraagde activiteit zonder twijfel aan de opgestelde criteria? Agendeer het verzoek dan 
ter bespreking in het weekoverleg.  
Ontstaat er twijfel tijdens het weekoverleg? Dan wordt de activiteit alsnog besproken met de manager van 
de afdeling Leefomgeving (LO).  
 
4. Agenderen bij afdelingsmanager Leefomgeving (LO) 
Voldoet de aangevraagde activiteit niet (zonder meer) aan het afwegingskader activiteiten? Of is er geen 
consensus tijdens het bespreken van de activiteit in het weekoverleg CBA? Dan wordt het verzoek voor de 
activiteit geagendeerd bij de manager Leefomgeving (LO). De manager LO besluit of de aangevraagde 
activiteit doorgang kan vinden.  
 
5. Afstemming wethouder (indien nodig) 
Deze afstemming vindt plaats als:  

- Een bijzondere activiteit (die wel voldoet aan het afwegingskader) wordt gehonoreerd  
- Als de afdelingsmanager Leefomgeving (LO) zelf twijfelt/ geen besluit kan nemen over het al dan 

niet toestaan van de activiteit.  
 
6. Toestaan activiteit?  
Op basis van stap 3 of stap 4 wordt bepaald of de aangevraagde activiteit door kan gaan. Als er 
toestemming is wordt ook besloten hoe we naleving van de uitgangspunten voor de activiteit organiseren.  
 
7. Informeren direct betrokkenen (indien relevant) 
Kan de aangevraagde activiteit doorgaan? Dan worden de direct betrokkenen (de contactpersoon van een 
graf waar de activiteit in de buurt plaats vindt) actief geïnformeerd via (bij voorkeur) de mail, met daarbij 
de zaken waaraan de organisator zich heeft te houden. Bijvoorbeeld bij filmopnames op een specifiek deel 
van de begraafplaats.  
 
8. Communiceren van de activiteit  
- De activiteit komt op de activiteitenkalender te staan (website CBA). Zo kunnen bezoekers zien of er 

een activiteit is tijdens hun geplande bezoek.  
- De activiteit wordt vermeld  op het activiteitenbord op de begraafplaats zelf. 
 
9. Afwijzen verzoek activiteit  
Als in stap 6 is besloten dat de activiteit niet passend is, dan wordt het verzoek gemotiveerd afgewezen.  
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