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Kernboodschap  De raad heeft de Marktverordening Haarlem 2014 vastgesteld.  

Volgens artikel 2 van deze verordening stellen burgemeester en wethouders een 

inrichtingsplan vast met daarbij een tekening per marktlocatie (bijlagen).  

Voor de algemene warenmarkt in Schalkwijk is de marktlocatie noodzakelijke en 

tijdelijk gewijzigd naar Andalusië/Rivieraplein. Aanleiding hiervoor is dat de oude 

locatie op het Californiëplein wordt heringericht.   

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Verwezen wordt naar het eerdere collegebesluit: 

- Inrichtingsplan Weekmarkten (2014/366234), collegebesluit d.d. 21-10-2014 

 

Besluit College  

d.d. 5 november 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het inrichtingsplan voor de weekmarkt locatie ‘Andalusië/Rivieraplein’ vast te 

stellen, onder intrekking van oude inrichtingsplan ‘Californiëplein’. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2014/21-oktober/10:00/Inrichtingsplan-Weekmarkten/
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1. Inleiding  

De algemene warenmarkt in Schalkwijk werd elke week gehouden op het Californiëplein. Dit plein 

wordt bouwkundig heringericht, waardoor de weekmarkt noodzakelijk tijdelijk elders plaats moet 

vinden. De nieuwe locatie is in de nabijheid van het winkelcentrum, te weten aan Andalusië en het 

Rivieraplein.  

Op grond van de Marktverordening Haarlem 2014 heeft het college de bevoegdheid de marktlocatie 

vast te leggen door middel van een inrichtingsplan. Dit zorgt ervoor dat de markt plaatsvindt binnen 

de duidelijke gegeven kaders (verordening en inrichtingsplan), zodat de markt aantrekkelijk blijft 

voor kooplieden, consumenten en omwonenden.  

De betrokken partijen; waaronder de winkeliersvereniging, de manager van het winkelcentrum en de 

‘Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel’, zijn allen akkoord met de tijdelijke verplaatsing van 

de markt.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het inrichtingsplan voor de weekmarkt locatie ‘Andalusië/Rivieraplein’ vast te stellen, onder 

intrekking van oude inrichtingsplan ‘Californiëplein’. 

 

3. Beoogd resultaat 

Door het vaststellen van het inrichtingsplan voor de weekmarkt locatie ‘Andalusië/Rivieraplein’ 

beschikt de gemeente over een beleidsinstrument om de warenmarkt te reguleren.  

 

4. Argumenten 

Het besluit past in het ingezet beleid zoals bedoeld in de Marktverordening Haarlem . 

- Het inrichtingsplan biedt flexibiliteit in de dagelijkse uitvoering en inrichting van de markt 

- Het inrichtingsplan beschermt de belangen van de gemeente en zorgt ervoor dat de markt   

aantrekkelijk blijft voor zowel de marktkooplieden als de consumenten.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 
- De belanghebbenden worden op de hoogte gesteld via de digitale publicatie via het DROP. 

- De ambtelijke organisatie gebruikt het inrichtingsplan voor het reguleren van de markt. 

7. Bijlage 

- locatiekaart markt ‘Andalusië/Rivieraplein’ 

 

 


