
 

Collegebesluit 
Onderwerp: Verplaatsen weekmarkten Grote Markt in december 2014 in verband met 

de komst van Serious Request naar Haarlem. 
BBV nr: 2014/363306 

 

1. Inleiding 

In december 2014 komt Serious Request naar Haarlem. Het Glazen Huis komt op de Grote 

Markt te staan. In verband met dit evenement en alle activiteiten daaromheen zal de Grote 

Markt gedurende de maand december 2014 (tot en met de 27
e
) niet beschikbaar zijn voor het 

houden van de weekmarkten op de zaterdagen en maandagen. Voor deze markten zullen in 

die periode alternatieve locaties moeten worden aangewezen. 

Omdat dit jaar het aantal verplaatsingen van de weekmarkten het aantal van zes gaat 

overschrijden, dient het college op grond van artikel 1.3, onder d van het Inrichtingsplan 

weekmarkten, een gemotiveerd besluit te nemen over de extra dagen waarop de weekmarkt 

wordt verplaatst. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit, in verband met de komst van Serious Request naar Haarlem in december 

2014: 

1. De maandagmarkt op 1, 8, 15 en 22 december 2014 te verplaatsen naar de hiervoor 

regulier bestemde locatie Grote Houtstraat vanaf de Proveniershof tot de Houtbrug 

en een klein deel van de Raamvest; 

2. De zaterdagmarkt op 6, 13, 20, 27 december 2014 te verplaatsen naar de Raaks, 

Jacobstraat, Achterlangs, Drossestraat, Nobelplein en Boerenplein; 

3. In verband hiermee op genoemde maandagen en zaterdagen een verkeersomleiding 

van kracht te laten zijn in de binnenstad; 

4. De kosten van het verplaatsen van de genoemde markten worden geraamd op 

 € 1.500,-  per stuk. Dit komt neer op in totaal rond de € 10.500,-.  Dit bedrag kan 

worden gedekt uit het budget voor de markten (kostenplaats 681003.43458). 

5. De volgende maatregelen worden getroffen om de maximaal 0,45 minuut 

overschrijding van aanrijtijden op verschillende locaties in het centrum te realiseren: 

a. Het instellen van een tijdelijk stopverbod in de Zijlstraat. 

b. Zeer intensief toezicht in de Zijlstraat 

c. Het informeren van de hulpdiensten over deze tijdelijke situatie 

6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. De data 

van de verplaatsingen worden gepubliceerd in de stadskrant. 

7. Dit besluit wordt ter kennisneming gestuurd aan de Commissie Bestuur. 

 

3. Beoogd resultaat 

Een op basis van overleg met de ondernemers passende oplossing voor de verplaatsing van de 

weekmarkten op de zaterdagen en maandagen in december 2014 (tot en met 27 december 

2014), nu deze vanwege Serious Request niet op de Grote Markt kunnen worden gehouden. 

Daarnaast zal in verband met de verkeersveiligheid een verkeersomleiding worden 

gerealiseerd. 

 

4. Argumenten 

Het voorstel past in het ingezet beleid 

Het evenement Serious Request komt op uitnodiging van de gemeente in december 2014 naar 

Haarlem. Het Glazen Huis wordt geplaatst op de Grote Markt. Haarlem kan zichzelf met dit 

evenement via de media goed op de kaart zetten. Het evenement zal bovendien veel extra 
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mensen naar de stad toe trekken. Bij de afweging van alle betrokken belangen voor het hier 

aan de orde zijnde besluit, heeft het zwaartepunt op dit laatste gelegen. 

In verband met deze keus is voor de maand december 2014 zorgvuldig naar alternatieve 

locaties gezocht voor de weekmarkten op zaterdag en maandag. De juridische grondslag voor 

verplaatsingen van de markten is vastgelegd in het Inrichtingsplan weekmarkten (artikel 1.3), 

zoals weergegeven in de nota 2014/366234  en vastgesteld op 21 oktober 2014. 

 

Communicatie 

Voor de voorbereiding van de verplaatsing van de genoemde weekmarkten is een werkgroep 

ingesteld bestaande uit de marktmeester, de coördinator markten en een aantal ondernemers 

van deze markten. De betreffende ondernemers staan achter de doelstelling van Serious 

Request. Voor veel van deze ondernemers geldt december echter als de maand met de 

hoogste omzet. Zij hebben dan ook aangegeven dat zij in die periode wel een goede 

alternatieve plek willen krijgen om zo min mogelijk inkomsten mis te lopen. Naar aanleiding 

daarvan is ambtelijk een voorstel gedaan voor de uitwijkmogelijkheden voor deze markten in 

december (tot en met de 27
e
 december) 2014. 

 

In eerste instantie heeft de Marktcommissie aangegeven 6 en 13 december te willen uitwijken 

naar de Zijlstraat. Hierna bleek echter de locatie Zijlstraat op 13 december niet beschikbaar te 

zijn vanwege de verwachten grote drukte rondom het kerst(markt)weekend in de binnenstad 

en de opbouw van Serious Request.  De markt van 13 december moet daarom worden 

verplaatst naar de Zijlstraat. 

Dit zou betekenen dat alle zaterdagmarkten in december, behalve die van 6 december, zouden 

moeten uitwijken naar de Raaks. Om te voorkomen dat klanten het overzicht over de locaties 

van de verschillende markten kwijtraken en de ondernemers daardoor wellicht inkomsten 

mislopen, heeft de marktcommissie in kleine meerderheid aangegeven dan toch meer te 

voelen voor alle zaterdagmarkten in december 2014 op één locatie, te weten de Raaks. Dit 

vergemakkelijkt immers ook de communicatie hierover richting de klanten. 

 

De veiligheidsaspecten zijn besproken in de speciaal ingestelde Stuurgroep Serious Request, 

waarin ook de afdeling Veiligheid & Handhaving is vertegenwoordigd. De stuurgroep heeft 

eveneens ingestemd met de alternatieve locaties. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1.1 Verplaatsingen van weekmarkten leveren voor marktondernemers doorgaans minder 

inkomsten op. 

Een verplaatste weekmarkt levert voor de marktondernemers doorgaans minder inkomsten 

op, omdat een verplaatste markt minder publiek trekt dan de reguliere markt. Enig overlast is 

inderdaad onvermijdelijk, maar er is in gezamenlijkheid gezocht naar goede alternatieven. 

Recent heeft de meerderheid van de marktcommissie met het huidige alternatief ingestemd.  

 

1.2 Verkeersveiligheid 

Om de betreffende weekmarkten op een verantwoorde wijze te verplaatsen worden extra 

maatregelen getroffen ten behoeve van de verkeersveiligheid. 

 

1.4 De zaterdagmarkt op 6, 13, 20 27 december 2014 komt op de Raaks. 

Er is gekozen voor verplaatsing van de zaterdagmarkt naar de Raaks gedurende de hele 

maand december 2014. De voorkeur voor het op één en dezelfde locatie houden van al deze 

zaterdagmarkten bevordert de duidelijkheid voor het publiek over waar deze markt naar toe 
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wordt geplaatst. Dit heeft dan ook de voorkeur  een kleine meerderheid van de 

Marktcommissie. 

 

1.5 De brandweer heeft positief geadviseerd, mits enkele maatregelen worden getroffen, 

omdat de aanrijtijd voor sommige locaties in de binnenstad hoger wordt dan de normaal 

gestelde 5 minuten. 

Vele alternatieve locaties zijn in het afgelopen jaar besproken, onderzocht en uitgewerkt. 

Helaas kleven aan alle andere locaties zoveel nadelen (ook qua veiligheid) dat deze al eerder 

door de hulpdiensten zijn afgewezen. De insteek van het college is om uiteraard zo min 

mogelijk overschrijding van de vastgestelde aanrijtijd van 5 minuten toe te staan (ook al is 

het tijdens de daguren en voor 4 keer).  

 

De verplaatsing naar de Raaks heeft tot consequentie dat de Raaks niet gebruikt kan worden 

als hoofdaanrijroute richting het centrum door de Brandweer. Dit brengt voor het centrum een 

verlengde aanrijtijd met zich mee. De brandweer heeft recent aangegeven te kunnen 

instemmen met deze vertraging van maximaal 45 seconden, indien vanaf het  moment van 

opbouw van de markt op de Raaks tot einde afbouw aanrijden via de route Zijlstraat met 

toepassing van de volgende maatregelen worden uitgevoerd: 

 Het instellen van een tijdelijk stopverbod. 

 Geen fietsverkeer toestaan in de oost / west richting 

 Permanent toezicht 

Ook moeten de betrokken brandweerposten en de ambulancedienst worden geïnformeerd 

over de tijdelijke situatie. De Zijlstraat wordt daarbij als de rijroute van de VRK, onderdeel 

Brandweer gekozen.  

 

Gelet op de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen is dit advies uiteraard 

zwaarwegend meegewogen in onderhavig besluit. Alles afwegende is, mede gelet op de 

overige belangen en inzichten (o.a. het verkeerscirculatieplan voor fietsers, en de 

handhaafbaarheid van de voorschriften) een verbod voor fietsers echter als te vergaand 

beoordeeld.  

 

Permanent toezicht achten wij eveneens een vergaande maatregel, maar hiervan is alles 

afwegend toch besloten om zeer intensief toezicht vanuit de afdeling Veiligheid en 

Handhaving te laten plaatsvinden. 

 

6. Uitvoering en communicatie 

De afdeling Omgevingsvergunning draagt zorg voor de uitvoering van de 

marktverplaatsingen en de communicatie richting marktondernemers. Spaarnelanden en de 

hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer dragen zorg voor de omleidingen en de 

communicatie hierover richting de betrokkenen in de binnenstad. 

 

De verplaatsing van de betreffende markten wordt gepubliceerd in de Stadskrant.  De direct 

betrokken ondernemers en de bewoners van de binnenstad worden geïnformeerd door middel 

van brieven. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 
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de secretaris    de burgemeester 

 

 


