
Aan:   leden commissie Bestuur 

Van:   Eet/Biercafé Bruxelles bv. 

Betreft:  Verlenging tijdelijke terrasvergunning 

Voor:   Commissievergadering d.d. 20 januari 2022 

 

Inleiding 

Ik, Jeroen Steenwinkel eigenaar van Eetcafé Bruxelles, wil middels dit schrijven reageren op 

de brief die naar jullie is verstuurd door enkele bewoners van de Lange Wijngaardstraat. 

Met enige ontsteltenis heb ik de brief gelezen en ben geschrokken dat sommige bewoners 

middels deze weg, proberen te voorkomen dat de tijdelijke terrasvergunning voor ons niet 

meer zou worden verstrekt. 

Het zijn voor iedereen zware tijden tijdens deze pandemie. Zo ook voor mij als ondernemer in 

de horeca. Aangezien wij niet beschikken over een dakterras of andere buiten gelegenheid, 

zijn wij dan ook erg blij dat wij onze gasten met lekker weer ook een buiten plekje te bieden. 

De financiële zorgen die kleven aan deze pandemie worden niet opgelost door ons kleine 

tijdelijke terras, maar ten tijde van deze moeilijke situatie is het een welkome kleine extra 

inkomsten. 

Gebruik van terras 

Wij hebben afgelopen jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in de straat op het 

trottoir enkele tafels te plaatsen zodat bezoekers van Bruxelles ook buiten kunnen eten als het 

weer het toe laat. Het gaat hier om 4 tafels. Deze zijn zo geplaatst dat het eventuele 

doorgaande verkeer hier geen hinder aan ondervind. Zelfs de ambulances kunnen gewoon 

door de straat rijden. Ja de straat is krap, maar de door ons geplaatste tafels maken het niet 

krapper. Dit alles zal ik in de bijlagen van deze brief verduidelijken met foto’s. 

De 4 tafels die we mogen plaatsen volgens de tijdelijke terras vergunning, worden maximaal 

bezet door 2 personen per tafel. Mensen die met meer dan 2 personen komen om te eten en 

graag buiten willen zitten, wordt verteld dat dat niet mogelijk is. Hiermee zorgen we ervoor 

dat de rust op het terras gegarandeerd blijft. Deze 4 tafels worden van 17.00 tot 21.00 uur 

gebruikt. Soms zaten de gasten nog tot iets later aan de koffie of dessert maar na 21.00 uur 

worden deze tafels niet opnieuw aan gasten gegeven.  

Wij zijn geenszins van plan dit terras of de tijden daarvan uit te breiden. Dat wil zeggen dat wij 

geen intentie hebben om meer tafels en stoelen te plaatsen, wij de doorstroom van de straat 

respecteren en zullen wij de sluitingstijd van 21.00 uur strikt in acht blijven nemen. 

Wel is het zo dat er tegen de gevel een bankje is geplaatst.  Dit bankje wordt gebruikt in de 

avonduren als rookplek voor de gasten, aangezien roken binnen niet meer toegestaan is. 

Hier wordt niet bediend. Deze rokers gaan sowieso naar buiten en het voorkomt dat  mensen 

gaan zwerven door de straat, maar netjes voor de gevel blijven staan. Als blijkt dat deze 

gasten buiten meer geluid produceren dan wenselijk, dan wijst het aanwezige personeel hen 

daarop met de vraag stiller te zijn voor de buren. 

Wij maken qua tijd en grootte van het terras op geen enkele manier gebruik van de door de 

gemeente gestelde regels. De regels vanuit de gemeente voor dit tijdelijke terras zijn veel 

ruimer. Denk aan sluitingstijd en aantal geplaatste tafels. Wij hebben onszelf deze 

beperkingen opgelegd, juiste om de leefbaarheid te vergroten voor een ieder in de straat. 

Reactie op sommige gestelde punten door de briefschrijvers 

In punt 3 van de brief wordt gesteld dat wij beschikken over een overdekt terras. Dit is niet 

waar. Wij maken gebruik van een serre en deze wordt wel degelijk gebruikt met de 

inachtneming van de geldende beperkende corona maatregelen. 

Op de bijgeleverde foto’s zie je mensen voor Bruxelles staan. Dit is een moment opname. 

Duidelijk is te zien dat sommige mensen door de straat lopen en dus helemaal niet zorgen 

voor ophoping van gasten. 

Ook zien we mensen staan met hun rugtas om. Vaak zijn dit gasten die vertrekken uit het 

eetcafé en nog even staan te wachten op hun tafelgenoten dit wellicht nog even gebruik 

maken van het toilet of de rekening moeten betalen. Het is daarom dan ook kinderachtig 



om juist deze foto’s aan te leveren als zijnde bewijs van groepsvorming of het door ons niet 

handhaven van de door ons gestelde regels. 

Dan wordt er in punt 4 gesteld dat handhaving de gouden oplossing is. De afgelopen zomer 

zijn er meerdere keren handhavers langs geweest om de situatie ter plekken te bekijken. 

Hoogstwaarschijnlijk kwamen zij steeds langs nadat er melding was gedaan van overlast. 

Geen enkele keer, tijdens bezoek van de handhaving, is er iets geconstateerd dat niet juist 

zou zijn. Elke keer zijn zij onverrichte zaken naar huis gegaan. Ik vraag me dan ook openlijk af 

hoe vaak iemand mag en kan bellen met klachten terwijl er steeds niets wordt 

geconstateerd. Bij mij komt dit over als pesterijen. 

Dan nog een reactie op de beschuldiging dat Bruxelles zich al minstens 20 jaar niet aan 

gemaakte afspraken houdt. 

Ik vind dat wij worden weggezet als leugenaars en als een bedrijf dat maling heeft aan de 

geldende regels. Een blik in de archieven laat zien dat er al tijden geen gegronde klachten 

zijn. Ons wegzetten als leugenaars vind ik dan ook uiterst kwetsend en komt de sfeer in de 

straat niet te goede. 

Extra info 

Omdat een goede verstandhouding met de buurt ook voor ons van groot belang is hebben 

wij meermaals getracht met de klagende bewoners in gesprek te blijven. Sommige doen dit, 

anderen zien meer de oplossing in het onnodige klagen bij de handhaving. Om deze 

gesprekken met de buurt te kunnen doen is iedereen in de mogelijkheid om bij ons binnen te 

stappen en-of een mail of telefonisch contact met ons op te nemen. Nummers en 

mailadressen zijn bij deze buurtbewoners bekend.  Sommige bewoners nemen dan ook de 

moeite om ons te contacten en hier wordt direct wat meegedaan.  

Verzoek 

Ik wil middels deze weg dan ook vragen om de tijdelijke terrasvergunning voor Bruxelles 

gewoon te verlenen tot de daarvoor gestelde datum. 

 

Meerwaarde  

Bruxelles is al 32 jaar een door velen Haarlemmers geliefde horecazaak. Een Haarlems 

pareltje. Een meerwaarde voor Haarlem en na jaren hard werken en investeren hechten wij 

aan onze reputatie als fijne gemoedelijke horecazaak in hartje Haarlem. 

Wij zijn voor een harmonieuze situatie voor iedereen, maar zijn van mening dat wij hierin onze 

uiterste best hebben gedaan dit ook te bewerkstelligen en zijn van plan dit ook op 

constructieve wijze te blijven doen. 

 

 

  



Bijlage 

 

 

 





 

Door buren geplaaste plantenbakken op het trottoir  



 



 


