
Geachte lezer,

Via deze weg wil ik als directeur van Afscheidshuis & Crematorium Sterrenheuvel formeel bezwaar maken tegen 
de mogelijke realisatie van projectplan Skaeve Huse | Domus Plus aan de achterzijde van onze uitvaartlocatie: 
Vergierdeweg 454 te Haarlem. 

Hoewel wij begrip hebben voor het projectplan en de mogelijke oplossingen die het biedt voor de binnenstad van 
Haarlem, voorzien wij een aantal problemen waarvan wij verwachten dat deze serieus van invloed zullen zijn op 
onze omgevingsveiligheid, -hygiëne en dus de impact die dit projectplan zal hebben op nabestaanden, onze gas-
ten en uitvaartdienstverlening.

Door dit project zo dicht op vier uitvaartlocaties (Begraafplaats Akendam, Crematorium Yarden, Begraafplaats St. 
Jozef en Afscheidshuis en Crematorium Sterrenheuvel) te plaatsen, vrezen wij een verstoring van rust en sereni-
teit rondom afscheidnemen van dierbaren. De bewoners van het project hebben immers moeite met sociale aan-
pasbaarheid en kampen o.a. met verslaving- en/of externaliserende gedragsproblematieken. Dergelijke gedragin-
gen zullen ons inziens een enorme weerslag hebben op de beleving van nabestaanden en hun gasten van (ook) 
uw begraafplaatsen en ons crematorium. Een risico dat wij ongepast vinden en te groot achten om te nemen.

Ons afscheidshuis heeft een 24/7 functie en is derhalve op ieder moment bereikbaar en gebaat een veilige en 
rustige omgeving. Het bezoek aan een overledene en het beleven van een afscheidsceremonie zijn emotionele 
gebeurtenissen en kennen alleen het huidige moment. Dit betekent dat het afscheid in alle rust en aandacht moet 
kunnen plaatsvinden. Bovendien kan het niet opnieuw, alles moet kloppen. Op dit moment zijn de vier locaties, 
het stiltegebied en de cultureel-historische omgeving met elkaar in balans.

Het zicht vanuit onze ceremonieruimte is gericht op landelijk gebied. Families benoemen dit als rustgevend en 
aangenaam. Met uw plannen verandert dat uitzicht; bebouwing en projectbewoners met hun specifieke leefwij-
zen, hygiëne en voorkeuren van woonomgeving. Naast de sfeer- en veiligheidsbeleving bij bezoekers wordt naar 
verwachting ook de veiligheid van eigendommen op de begraafplaatsen in gevaar gebracht. De emotionele waar-
de is voor nabestaanden groot en daarom druk ik u op het hart ook hiermee rekening te houden.

Daarnaast wil ik u erop wijzen dat er binnen een straal van ca. 700 meter al verschillende sociale projecten zijn  
gerealiseerd. De veiligheid in Haarlem-Noord/Schoten/Velserbroek is nu een wankel evenwicht. Het toevoegen 
van een nieuwe groep bewoners met een sociale uitdaging lijkt niet in het belang van de huidige buurtbewoners 
noch de bezoekers van Sterrenheuvel. Ik vraag u een locatie te kiezen waar de weerslag van de levenskeuzes 
van de projectbewoners minder van invloed is op het publieke leven, de buurt en bezoekers, dan het geval zal 
zijn in Noord-Akendam.

Tot slot moet mij nog iets van het hart. Ik vind het onbegrijpelijk dat ik er ruim twaalf jaar over heb moeten doen 
om aan alle bouw-, milieu- en omgevingsvergunningseisen te voldoen om Sterrenheuvel te mogen bouwen en dat 
er opeens en in zo’n korte tijd een dergelijk project als Skaeve Huse/Domus Plus naast mijn bedrijf gezet kan 
gaan worden. 

Kortom, wij voorzien dat dit alles invloed gaat hebben op de beleving van onze locatie en daarmee een inkom-
stenderving met zich mee zal brengen. Wij leggen dergelijke verantwoording dan ook neer waar deze hoort, 
mocht u besluiten het project op locatie Noord-Akendam te realiseren.

Ik vraag u hierbij ons op de hoogte te houden van uw denkwijzen en wij denken graag met u mee in oplossingen.

Met vriendelijke groet,

Anita van Bokhorst,

eigenaar en directeur 
afscheidcentrum en crematorium sterrenheuvel
Vergierdeweg 458
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