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inleiding.
Wij zijn bewoners van de Lange Wijngaardstraat in centrum Haarlem. Wij zijn tevens omwonenden
van Café Bruxelles. Wij hebben al meer dan een jaar zeer geregeld (lawaai)overlast van kroeggasten
die in onze smalle straat staan en zitten, drinken en eten. Dit is mogelijk door de langdurig tijdelijke
terrasvergunning vanwege Corona.
Café Bruxelles heeft geen enkele permanente terrasvergunning en heeft ook nooit een terras in de
straat mogen/kunnen hebben. Dat is ook begrijpelijk, want onze straat is maar drie meter breed en
daar past helemaal geen terras. De stráát wordt nu dus meestal als terras gebruikt.
Via ambtenaar Simone van de Mark hebben wij begrepen dat de raad voornemens is de tijdelijke
vergunning weer te verlengen tot oktober 2022.
Wij hebben daar grote bezwaren tegen.
Wij hebben alle begrip dat de horeca zware tijden doormaakt en dat de gemeente hen daarin
tegemoet wil komen.
1.
Wij vinden het echter niet juist dat de gemeenteraad daarbij geen enkel onderscheid maakt tussen
horeca- straten met bestemming “uitgaan” ( zoals Smedestraat en grote Markt) en straten met
woonbestemming (zoals de Lange Wijngaardstraat en andere straten in het bestemmingsplan
beschreven staan). Zie kadertekst.
2.4 Functionele structuur
Binnenstedelijk woonmilieu
Dit treft men vooral aan in binnengebieden tussen de aanlooproutes naar het centrum. Men treft ze met name
aan in het noordelijk deel van het plangebied zoals rond Lange Wijngaardstraat en Pieterstraat, Lange
Margrethastraat en Zoetestraat, Witte Herenstraat en Kraaienhorst.

Hier zijn gebieden of straten te onderscheiden waar het wonen centraal staat. De binnenstad is een zeer
aantrekkelijk woonmilieu voor bepaalde bewonersgroepen. Bescherming van de woonfunctie is van groot belang
voor de levendigheid en sociale veiligheid in en rond de binnenstad.
Binnen de woonfunctie zijn beroepsmatige activiteiten aan huis mogelijk. Ook wordt Bed&Breakfast binnen de
woonfunctie mogelijk gemaakt. De overheersende woonfunctie in deze gebieden sluit de vestiging niet uit van
enige niet-hinderlijke andere activiteiten.

Het grootste uitgaanscluster bevindt zich aan de rand van het kernwinkelgebied rond de Grote Markt met
uitlopers in Smedestraat en Lange Veerstaat. Een combinatie van horeca en cultuur overheersen hier. Aan de
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Botermarkt bevindt zich een kleiner horecacluster. Nieuw is het uitgaansgebied rond het Raaksplein met horeca
en Pathé filmtheater.

. Uitgangspunt is dat een concentratie van (zwaardere) horecavoorzieningen hier blijft plaatsvinden. Daarbij
worden de bestaande mogelijkheden gerespecteerd. Dit geldt eveneens voor de noordzijde van de Botermarkt.
Nieuw is het cluster rond het Hortusplein. Hier wordt ook nog ruimte geboden voor verbreding en verdieping van
het horeca-aanbod.
citaten uit bestemmingplan Oude stad Haarlem 2013.

De gemeente heeft in dit bestemmingsplan centrum nadrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen
horecagebieden en woonmilieu. In dit laatste dient het belang van de woonfunctie centraal te staan.
Dit onderscheid is mede gemaakt om in de regelgeving daar rekening mee te kunnen houden.
2.
Voor het krijgen van de terrasvergunning tijdens de Coronaperiode stelt de gemeente tien gouden
regels. (https://www.haarlem.nl/terrassen-tijdens-de-coronaperiode/).
Hierin lezen wij onder andere de volgende bepalingen:
1. De straten worden voor minimaal 3,5 meter vrijgehouden voor hulp- en nooddiensten.
2 Op het trottoir blijft een minimale obstakelvrije doorgang van 1,5 meter vrij.
De realiteit is:
Onze straat is 3 meter breed tussen de trottoirs. Als Bruxelles een terras plaatst voor hun gevel komt
deze op het straatdeel terecht en is de doorgang voor de hulpdiensten belemmerd. Er ontstaat dan
dus een onveilige situatie. De trotoirruimte is minder dan 1,5 meter dus kan volgens regel 2 helemaal
niet als terras gebruikt worden.
In plaats van het niet vergunnen van de tijdelijke terrasvergunning omdat dit volgens de
gemeentelijke richtlijnen in onze smalle straat niet mogelijk is, heeft de gemeentelijke ambtenaar
besloten dat, ook vanwege de smalte van onze straat, bij café Bruxelles de gouden regels niet gelden.

3.
Het gevolg van de terrasvergunning in een smalle straat is dat de terrasbezoekers absoluut geen
anderhalve meter uit elkaar kunnen zitten/staan. ( zie onderstaande foto’s)
Terwijl dit binnen café Bruxelles prima mogelijk is. Op de eerste verdieping heeft Bruxelles een grote
eetruimte met aan de achterkant een aansluitend overdekt terras. Daar is veel ruimte ( meeste tijd
onbenut) waar de anderhalve meter prima mogelijk is.
Het probleem waarvoor de terrasvergunning een oplossing tracht te zijn (te weinig ruimte binnen om
anderhalve meter afstand te kunnen houden en voldoende gasten te kunnen ontvangen) bestaat dus
bij Café Bruxelles helemaal niet, maar de terrasvergunning creëert nu juist wel een anderhalve
meterprobleem buiten.
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4.
Tenslotte : de gouden oplossing: de handhaving. Iedereen weet dat de gemeente Haarlem, ook in de
binnenstad, onvoldoende handhavingscapaciteit heeft, zeker in de avonduren. En wij weten al
minstens twintig jaar ( en de gemeente weet dat ook al vele jaren) dat Bruxelles zich aan geen enkele
afspraak houdt.
Bij een handhavingsverzoek krijgen wij helaas meestal te horen: “handhaving heeft momenteel een
andere prioriteit: “ze gaan momenteel naar een burenruzie, ze zijn op weg naar een tuinfeest, ze
gaan achter vernielende vandalen aan”. En als de handhavers bij Bruxelles langs gaan verzekerd het
dienstdoende personeel dat ze zich aan de regels gaan houden om vervolgens, als de handhavers
weg zijn, de drukte buiten op straat gewoon toe te staan.
Handhaving biedt helaas geen enkele oplossing.
Verzoek
Daarom ons nadrukkelijk verzoek om bij de toekenning van een verlenging van de terrasvergunning
onderscheid te maken tussen horeca in uitgaansgebied en horeca in woongebied. Of de
gemeentelijke gouden regels in acht nemen wat inhoudt dat café Bruxelles in de straat geen
verlenging tijdelijke terrasvergunning meer krijgt.
Met vriendelijk groet,

bewoners Lange Wijngaardstraat
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