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College van Burgemeester en Wethouders van Delft 
Postbus 78 
2600ME Delft 
 
cc. gemeenteraad Delft 
 
Betreft: Vragen rond nieuw uitvaartcentrum Schoemakerstraat 
Datum: 27 februari 2014  
 
Geachte College, 

 

Het berichtje “Muyskenlaan 1, bouw: het plaatsen van een nieuwe aanbouw aan een bestaand 

gebouw” in de gemeenteberichten van 14 februari is voor ons aanleiding om navraag te doen. Wij 

waren verrast toen bleek dat op de hoek Schoemakerstraat – Muyskenlaan een nieuw uitvaartcentrum 

is voorzien. Het voormalige jeugdhonk tegenover het trap- en speelveld in het Zuidplantsoen wordt, zo 

blijkt uit de aanvraag omgevingsvergunning, verbouwd tot uitvaartcentrum naar is gebleken van het 

bedrijf Yarden – Van Proosdij. Het is ons bekend dat al geruime tijd gezocht wordt naar een nieuwe 

bestemming voor dit pand – nu nog een kostenpost voor de gemeente. Een nieuwe bestemming was 

dus te verwachten. 

 

Hoewel de Belangenvereniging TU Noord al ruim tien jaar actief is in dit deel van Delft en wij, zoals 

veel omwonenden, graag betrokken worden bij nieuwe plannen, lijkt er toch in het voortraject voor dit 

plan niet gedacht te zijn aan het betrekken van bewoners. Op basis van de informatie tot nu toe 

hebben wij een aantal vragen voor het College van B&W die we graag beantwoord zien voordat we 

ons een mening kunnen vormen. Van de initiatiefnemer hebben we begrepen dat de koop rond is op 

voorwaarde dat vergunning kan worden verleend. Ook zou er overeenstemming zijn over uitbreiding 

van parkeerruimte en wordt het park ‘heringericht’. 

 

Onze vragen zijn :  

1. Allereerst vragen we ons af waarom geen contact is gezocht met omwonenden over deze 

voornemens om op voorhand eventuele zorgen te kunnen beantwoorden. 

 

2. Is binnen het college afgewogen of dit de meest geschikte locatie is voor een uitvaartcentrum, 

wat was hiervan de uitkomst en wat waren de overwegingen hierbij? Gezien de kennelijke 

overeenstemming tussen gemeente en koper lijken er vergaande afspraken te liggen; is dit zo 

en welke zijn dat? 

 

3. Het gebouw wordt aanzienlijk uitgebreid tegen de naastgelegen semi-permanente voorziening 

die in gebruik is bij Humanitas. Verdwijnt deze voorziening en als dit zo is wat komt hiervoor in 

de plaats? 
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4. Voor een uitvaartcentrum wordt gebruikelijk uitgegaan van 25 parkeerplaatsen voor bezoekers 

per uitvaart; waar zijn deze voorzien? Welke aantal uitvaarten is voorzien? Welke andere 

voorzieningen zijn op en nabij deze locatie voorzien? 

 

5. Wat houd de herinrichting van het park in? Het gaat hier om een Beschermd stadsgezicht, een 

primaire ecologische zone en langs de Muyskenlaan een reeks monumentale kastanjebomen. 

Zal de Commissie voor Welstand en Monumenten nog om advies gevraagd worden of is dit al 

gebeurd? 

 

Kortom: allerlei vragen waarvan wij denken dat meer omwonenden deze zullen hebben en vandaar 

ons verzoek om liefst zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Erik van Hunnik 

voorzitter 
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