
Aan de leden van de raadscommissie Bestuur 
 
         Haarlem, 15 januari 2020 
 
Geachte leden van de raadscommissie Bestuur, 
 
 
Via de agenda van uw commissie hebben wij kennis genomen van een brief met een serie 
voorstellen van de KHN, afdeling Haarlem, d.d. 18 oktober 2019. Uw commissie bespreekt 
deze brief op 16 januari 2020. 
 
Een van de voorstellen van KHN betreft een pleidooi voor vrije openingstijden en een reeks 
argumenten wordt daarvoor aangedragen. Het voorstel lijkt te zijn ontstaan vanuit één, 
nogal beperkt, perspectief, dat van de horecaondernemer. Waar omwonenden worden 
genoemd in de bedoelde brief van KHN, afdeling Haarlem, gaat het om het geloof dat het 
vrijgeven van openingstijden minder overlast zal geven voor die omwonenden.  
 
Wij nodigen, via uw commissie, de afdeling Haarlem van KHN uit om met de bewoners van 
deze wijk te komen praten.  
Via onze website laten verschillende bewoners ons desgevraagd weten dat zij tegen het 
gevraagde vrijgeven van de openingstijden voor de Haarlemse horeca zijn.  
Dit met name gezien hun ervaringen met een horecaonderneming in de Doelstraat 
(genoegzaam bij u bekend) en de overige horeca in deze wijk.  
Bij de horecavoorziening in de Doelstraat is (mogelijk met enige invloed van de 
burgemeester) het volgende aan de orde: sinds 2018 heeft de eigenaar de nachtelijke 
openingstijden ingeperkt (met omzetverlies) om zodoende de overlast voor omwonenden 
te reduceren. Bewoners geven sinds dat moment aan dat de ervaren overlast daadwerkelijk 
is gereduceerd. Wij hebben veel respect voor dat besluit. 
Wij ontvingen overigens één (1) reactie via onze website van een bewoner die zich kan 
vinden in het pleidooi van de KHN. 
 
Ons verzoek aan u. 
We vragen u vriendelijk het verzoek om vrije openingstijden in Haarlem toe te staan bij de 
horeca nauwgezet, en vanuit een breder perspectief dan slechts vanuit een horeca 
standpunt, te beoordelen.  
De meldingen van overlast bij specifieke horecazaken zijn bij de politie en de gemeentelijke 
handhavers voldoende bekend. Wij nemen aan dat er na uw beoordeling van het voorstel 
alsdan voldoende aanleiding voor u aanwezig zal zijn in elk geval géén generieke regeling 
voor vrijstelling van de openingstijden voor de gehele Haarlemse horeca te treffen. 
Aansluitend adviseren wij u de capaciteit van de handhaving uit te breiden (’s nachts meer 
blauw op straat) in het onverhoopte geval u besluit de openingstijden van de horeca vrij te 
geven. 
   
Met vriendelijke groeten, 
mede namens de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen, 
Dick Smit 
 
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl 


