Gemeente
Haarlem

De leden van de raad
T.a.v. de griffie

Ons kenmerk
Datum
Afdeling
Contact

BC/2020/1137389
27 november 2020
Bestuur en Communicatie
M. Leeuw

Onderwerp: verminderen drukte in winkelstraten en functiewijziging horeca COVID-19

Geachte leden van de raad,
In deze brief informeren wij u over een tweetal besluiten die het college heeft genomen ten aanzien
van de coronacrisis:
1. het verminderen van drukte in winkelstraten;
2. het tijdelijk toestaan van een functiewijziging bij horecagelegenheden.
1. Het verminderen van drukte in winkelstraten
De verwachting is dat in aanloop naar de feestdagen in december sprake zal zijn van toenemende
drukte in de binnenstad en in de supermarkten. Op dit moment komen bezoekers al te veel op
dezelfde tijdstippen waardoor piekdrukte ontstaat. De anderhalve meter afstand houden wordt
lastiger te handhaven, zowel in winkels als in de openbare ruimte. Tegelijkertijd stimuleren wij
bezoekers om lokaal te winkelen. Om piekmomenten te voorkomen wordt ingezet op het spreiden
van drukte en worden bezoekers gevraagd om winkels zoveel mogelijk doordeweeks, vroeg op de
dag of tijdens avondopenstellingen te bezoeken. Daartoe is het volgende besloten:
a. Voor supermarkten gelden van 1 december 2020 tot en met 1 januari 2021 de volgende
openingstijden:
Maandag tot en met zaterdag, waaronder 24 december en 31 december van 8.00u tot
22.00u
Zondagen, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag van lO.OOu tot 22.00u
b. Winkeliers worden via de Centrum Management Groep verzocht om voor de spreiding van
drukte ruim gebruik te maken van de mogelijkheden die de Winkeltijdenwet,
winkeltijdenverordening en de noodverordening bieden én de openingstijden in de weken 49, 50
en 51 te verruimen naar de avonden
c. We sluiten aan bij afspraken van de Rijksoverheid met de retailsector (vier brancheorganisaties),
waarbij we als sector en overheid één boodschap uitdragen: verantwoord winkelen in coronatijd.
d. We intensiveren de communicatie rondom winkelend publiek en zetten een
communicatiecampagne in die aansluit op de landelijke lijn om vooraf te informeren over het
vermijden van drukte via social media, gericht op Haarlemmers en winkelend publiek
e. We blijven alert, wanneer de drukte in winkelstraten toeneemt nemen we extra maatregelen.
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2. het tijdelijk toestaan van een functiewijziging bij horecagelegenheden.
De coronacrisis is nog onder ons, en horecagelegenheden zijn weer gesloten. Het college tracht
lokale initiatieven zo veel mogelijk toe te staan, daar waar mogelijk. Op 9 november jl. heeft het
burgemeestersberaad een brief ontvangen van de Veiligheidsregio Kennemerland. In deze brief heeft
de veiligheidsregio de burgemeesters een aantal overwegingen meegegeven dat functiewijzigingen
bij horecagelegenheden toelaat. Daartoe heeft het college besloten om onderstaande
functiewijzigingen tijdelijk toe te staan:
Verkoop van slijterijproducten op het terras van horecaonderneming Wigbolt
Kerstbomenverkoop op het terras van horecaonderneming Beinum

Wij gaan er vanuit dat u hierbij voldoende bent geïnformeerd.
Met vriendelijke groet.
Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

Drs. J. Wienen
Burgemeester
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