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Aanvraag ontheffing  
voor toegang tot begraafplaatsen Essenhof met gemotoriseerd vervoer 
 

 
Geachte bezoeker, 

 

Het is op de gemeentelijke begraafplaatsen aan de Nassauweg en Zuidendijk verboden om 
met motorrijtuigen te rijden.  

Dit is in 2008 door de gemeenteraad van Dordrecht vastgelegd in de Beheersverordening 

Essenhof.  
Deze regel is nodig om de gewenste orde en rust op de begraafplaatsen te waarborgen.  

De directie heeft ook als taak om ervoor te zorgen dat de begraafplaats toegankelijk is voor 
alle grafbezoekers. 
Het is om deze reden dat het onder strikte voorwaarden mogelijk is voor mindervalide 

bezoekers om met gemotoriseerd vervoer de begraafplaats te bezoeken.  
 

Op basis van artikel 3 lid 5 en 6 van de Beheersverordening Essenhof en Bijlage 6 van de 

mandaatregeling Dordrecht kan de directeur van Essenhof (of zijn vervanger) een ontheffing 
verlenen op bovenstaand verbod.  

 

Deze “ontheffing motorrijtuigen Essenhof” kan schriftelijk worden aangevraagd bij: 
Gemeentelijke begraafplaatsen Essenhof 

Nassauweg 200 

3314 JR Dordrecht 
 

Bij deze aanvraag dient u de volgende zaken te vermelden of/en mee te sturen: 
1. Uw naam en adres  

2. Het locatienummer van het graf dat u wenst te bezoeken. 

3. Motivatie waarom u niet in staat bent het graf te bezoeken zonder gemotoriseerd vervoer. 
4. Het soort voertuig (plus kenteken) waarmee u zich op de begraafplaats wilt begeven. 

5. Een kopie van uw identiteitsbewijs 

6. Een kopie van uw invaliden parkeerkaart. 
 

Na beoordeling en goedkeuring van uw aanvraag wordt de ontheffing binnen 2 weken 

verleend en toegestuurd. Aanvragers voor de begraafplaats aan de Zuidendijk ontvangen 
tevens een sleutel voor het verkeerspaaltje bij de ingang. Deze sleutel moet persoonlijk 

worden afgehaald, omdat er getekend moet worden voor ontvangst. 

 
Aanvullende voorwaarden zijn: 
1. U dient in het bezit te zijn van een “reguliere” invaliden parkeerkaart en deze dient altijd 

zichtbaar te zijn bij uw bezoek aan de begraafplaats. 

2. U dient de “ontheffing motorrijtuigen Essenhof” altijd zichtbaar in uw voertuig bij u te 
hebben. 

3. U gebruikt altijd de kortste route naar en van het te bezoeken graf. 
4. U mag uitvaarten en ander grafbezoek niet verstoren. 
5. De directie behoudt het recht om zonder overleg deze regeling in te trekken. 
6. De directie behoudt het recht om de verleende ontheffing in te trekken. 


