
 
 
Van: info [mailto:info@molenadriaan.nl]  

Verzonden: woensdag 27 juni 2018 15:31 
Onderwerp: parkeer vergunning voor maatschappelijke instellingen ook aan Musea met veel 

vrijwilligers toekennen  

Urgentie: Hoog 

 
We weten dat donderdag  28 juni in de commissie Beheer, agendapunt 12 Vaststelling parkeer 
vergunning voor maatschappelijke instellingen aan de orde komt. 
 

Ik schreef al eerder in het kader van parkeerduur “Met 60 vrijwilligers ontvangen wij 
met veel plezier en passie de bezoekers. De vrijwilligers die buiten 

Haarlem wonen en met de auto (moeten) komen, konden tot nu toe betaald 

parkeren en zonder zorgen hun dienst van 4 uur draaien. Deze vrijwilligers 

zijn bereid parkeerkosten te betalen voor onbetaald werk! Vanwege de 

parkeerproblematiek gaan wij nu opzeggingen krijgen. Als bestuur maken wij 

ons grote zorgen om dagelijks over voldoende mensen te kunnen beschikken om 

in te roosteren. 

Als de parkeerduur rond de Papentorenvest niet verlengd wordt, dan zullen 

wij een deel van onze vrijwilligers verliezen, en daardoor zullen we niet 

in staat zijn om zelfs het huidige aantallen bezoekers op een veilige 

manier rond te leiden. We zullen dan wellicht vaker niet open kunnen zijn. 

Dit leidt tot reputatieschade voor de stad.” 

 

Dat u voornemens bent om in Agendapunt 13 de parkeerduur te verlengen helpt onze vrijwilligers 
wel gedurende de werkdagen maar in de avonden en in de weekenden is dit geen oplossing. 
 
De parkeervergunning voor maatschappelijke instellingen (maximaal 4 per organisatie) is wel een 
goede oplossing voor onze vrijwilligers zeker vwb de weekeinden.  
 
Als ik de pdf met het voorstel aan de commissie Beheer goed doorlees zal het alleen maar van 
toepassing zijn op instellingen die vallen in bepaalde SBI codes (met name in de zorg). In dat rijtje 
komen de musea/monumenten die werken met vrijwilligers niet voor. Onbegrijpelijk, of ik 
interpreteer de tekst niet goed. 
Volgens de KvK is Stichting Molen De Adriaan ingedeeld onder categorie 91.03. “Monumentenzorg” 
kunnen we wel begrijpen. Voor het museale deel van de Molen horen wij onder 91.02 
 

 
 
Al zouden wij de SBI codes aanvullen met 91.02, dan nog vallen wij niet onder het huidige voorstel 
dat u op donderdag 28 juni 2018 gevraagd is te accorderen. 
 



Mag ik de commissie met klem verzoeken om ook SBI code 91 (waaronder musea met vrijwilligers) 
onder de nieuwe parkeer vergunning te laten opnemen? 
 
Namens het bestuur van Stichting Molen De Adriaan 
 
Met vriendelijke groet / With kind regards, 
 
Coordinator Adriaan Agenda, bestuurlid Stichting Molen De Adriaan  
Jan Karel Schlichte Bergen 
E-mail: info@molenadriaan.nl 
Tel :      +31 629068476  
www.molenadriaan.nl  
Papentorenvest 1a 
2011 AV Haarlem          
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@molenadriaan.nl
http://www.molenadriaan.nl/

