
Bijlage II Algemene Regels voor uitstallingen 

 
Inleiding 
 

Uit de evaluatie komt naar voren dat het huidige uitstallingenbeleid in grote lijnen kan worden 

voortgezet. In het Convenant binnenstad Haarlem 2013-2017 is opgenomen dat het inmiddels 

herziene uitstallingen- en reclamebeleid in de jaren tot 2017 onverminderd van kracht blijft.  

De convenantpartners blijven vasthouden aan het convenant. Circa 40 van de 1100 

ondernemers in de binnenstad hebben gereageerd op de recente mening peiling van de 

convenantpartners (gemeente Haarlem, Haarlem Centraal, MKB, Horeca Haarlem, 

Vereniging van eigenaren, Haarlem Lichtstad). Deze ondernemers zijn in het algemeen voor 

regels maar wijzen in meerderheid een uitstalverbod af. Dit geldt ook voor de circa 70 

ondernemers die vanuit een initiatief van een ex-ondernemer zijn benaderd. Een zeer kleine 

minderheid van ondernemers in de binnenstad hebben zich uitgesproken voor opheffing van 

het uitstalverbod. Tegen vereenvoudiging van de regels/ minder regels zijn vanuit de CMG en 

Haarlem Centraal geen bezwaren gekomen. 

Hieronder volgt een overzicht van de 8 nieuwe geldende algemene regels en straten met een 

uitstalverbod. Totaal zijn 11 regels voor uitstallingen uit de nota Lastenverlichting: Reclame 

en Uitstallingenbeleid geschrapt en zijn een paar regels aangepast. Voor 1 straat is het 

uitstalverbod opgeheven. Tabel 2 uit de nota is hierop aangepast. Tabel 3 uit de nota is 

vervallen vanwege uniformering van de maatvoering voor vrije loopruimte.  

Aan het overzicht zijn de oude regels en veranderingen toegevoegd met daarbij aangegeven 

de reden voor aanpassing/weglating.  

 

Algemene Regels voor uitstallingen 
 
1. Het uitstalverbod geldt voor de straten en pleinen genoemd in overzicht 1 en 2. 

2. Het uitstalverbod is niet van toepassing voor: 

a).De daghandel in versproducten en dagbladen. Hierbij geldt dat de uitstalling maximaal 

    1 meter uit de gevel mag steken.  

b).Uitstallingen die de aantrekkelijkheid van de zaak vergroten, niet zijnde 

     handelswaar of reclame. Hiervoor geldt dat een uitsteekmaat van 0,50 meter is toegestaan. 

3. Staande banieren met handelsreclame zijn verboden in straten die vallen onder het 

     beschermd stads- en dorpsgezicht met uitzondering van het gestelde in voorschrift 4.  

4. In het beschermd stads- en dorpsgezicht en in uitstallingsvrije straten is het bij een 

    maatschappelijke voorzieningen toegestaan maximaal 2 stoepborden óf maximaal 2 staande 

    banieren per perceel/pand te plaatsen. Bij ligging aan verschillende straten is één extra 

    banier of stoepbord in de andere straat toegestaan. De reclame uiting moet gerelateerd zijn 

    aan de hoofdactiviteit van de maatschappelijke voorziening. 

5. De maximale uitsteekmaat van de uitstalling is 1 meter uit de gevel, mits er minimaal  

    1.50 meter van het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg vrij blijft. De maximale 

    hoogte van de uitstalling is 1.50 meter. 

6. Buiten het centrum zijn staande banieren met handelsreclame en stoepborden toegestaan tot 

    een maximum van 2 banieren/stoepborden per pand/perceel. Staande banieren mogen 

    maximaal 2.50 meter hoog zijn, de voet mag een doorsnede hebben van maximaal 0,70 

    meter. Een stoepbord mag maximaal 1 meter hoog zijn. 

7. Speeltoestellen, die geen verband hebben met de winkelwaar, mogen worden uitgestald  

    waarbij de vrije loopruimte minimaal 1.50 meter moet zijn. Maximaal is 1 speeltoestel per  

    pand toegestaan. 



 

8. Goederen/ kleine objecten, opgehangen aan de gevel, mogen bij elkaar niet meer dan  

    1 m2 van het gevelvlak innemen en niet meer dan 0.50 meter uit de gevel steken. De 

    objecten moeten direct aan de gevel worden bevestigd, dus niet aan de luifel, zonnescherm 

    of markies. 

 

 

Overzicht 1:Straten met uitstalverbod binnenstad 

 

Achterlangs  

 

Barrevoetestraat. 

 

Barteljorisstraat  

 

Drossestraat  

 

Gierstraat  

 

Grote Houtstraat  

 

Hortusplein  

 

Jacobstraat  

 

Keizerstraat  

 

Kruisstraat  

 

Kruisweg  

 

Lange Veerstraat  

 

Smedestraat  

 

Verwulft (zuidzijde)  

 

Warmoesstraat  

 

Zijlstraat 

 

 

Overzicht 2: Straten met uitstalverbod in overig Haarlem 

 

Amsterdamstraat  

 

Generaal Cronjéstraat,  

 

Julianapark  

 



Kloosterstraat 

 

Schoterweg  
 
Overzicht 3: Straten waar uitstalverbod is opgeheven 

 

Anegang 

 

 

Oude regels en veranderingen 

 

1. Het uitstalverbod geldt voor de straten en pleinen genoemd in tabel 1 en 4. 

Voor de Anegang is het uitstalverbod opgeheven.  

Reden; druktebeeld is veranderd, past bij beeld Kleine Houtstraat, uniform regiem in dit 

deelgebied. 

  

2. Het uitstalverbod is niet van toepassing voor: 

a). De daghandel in bloemen, groente en fruit. Hierbij geldt dat in de Grote 

Houtstraat de uitstalling maximaal 1 meter uit de gevel mag steken en in de 

overige straten waar een uitstalverbod geldt maximaal 0.80 meter. 

b). Uitstallingen die de aantrekkelijkheid van de zaak vergroten, niet zijnde 

handelswaar of reclame. Toegestaan is één bankje of maximaal twee 

bloembakken en dergelijke. Hiervoor geldt dat een uitsteekmaat van 0.50 

meter in de Grote Houtstraat is toegestaan en 0.40 meter in de overige 

straten met een uitstalverbod. 

Bij regel 2a) wordt veranderd in: De daghandel in versproducten en dagbladen. Hierbij geldt 

dat de uitstalling maximaal 1 meter uit de gevel mag steken. 

Reden: gelijke maatvoering, verandering in versproducten en dagbladen is in de geest van de 

vorige regel/jurisprudentie, is wens van handhaving en ondernemers. Draagt niet bij aan 

verrommeling. 

Regel 2b) verandert in: b) Uitstallingen die de aantrekkelijkheid van de zaak vergroten, niet 

zijnde handelswaar of reclame. Hiervoor geldt dat een uitsteekmaat van 0,50 meter is 

toegestaan. 

Reden: aantallen zijn arbitrair, ondernemer/straatvereniging bepaalt zelf wat verfraaiing is, 1 

uitsteekmaat voor de gehele stad is voldoende. Verfraaiing kan dan van alles zijn (bankje, 

lantaarn, fiets, voertuig, bloempot e.d. maar geen handelswaar, reclamefiets e.d.).  

 

3. Staande banieren met handelsreclame zijn verboden in straten die vallen onder het 

beschermd stads- en dorpsgezicht met uitzondering van het gestelde in voorschrift 4. 

Geen verandering regel.. 

Reden: Geen opmerkingen.  

 

4. In het beschermd stads- en dorpsgezicht en in uitstallingsvrije straten is het bij een 

maatschappelijke voorzieningen toegestaan maximaal 2 stoepborden óf maximaal 2 staande 

banieren per perceel/pand te plaatsen. Bij ligging aan verschillende straten is één extra banier 

of stoepbord in de andere straat toegestaan. De reclame uiting moet gerelateerd zijn aan de 

hoofdactiviteit van de maatschappelijke voorziening. 

Geen verandering regel.  



Reden: geen opmerkingen. Er is wel een verzoek van een ondernemer sloepenvaart voor een 

banier op de kade. Dit is echter een commerciële onderneming en toestaan verzoek schept 

precedenten.   

 

5. De uitstalling moet direct tegen de eigen gevel worden geplaatst. 

De regel wordt veranderd in: De maximale uitsteekmaat van de uitstalling is 1 meter uit de 

gevel, mits er minimaal 1.50 meter van het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg 

vrij blijft. De maximale hoogte van de uitstalling is 1.50 meter. 

Reden: Regel 5, deel 13 en 14 zijn te combineren.   

  

6. Staande banieren mogen maximaal 2.50 meter hoog zijn. De voet van de staande banier 

mag een doorsnede hebben van maximaal 0,70 meter. 

Regel kan worden samengevoegd met regel 7, en 11 tot nieuwe regel: Buiten het centrum zijn 

staande banieren met handelsreclame en stoepborden toegestaan tot een maximum van 2 

banieren per pand/perceel. Staande banieren mogen maximaal 2.50 meter hoog zijn, de voet 

mag een doorsnede hebben van maximaal 0,70 meter. Een stoepbord mag maximaal 1 meter 

hoog zijn. 

Reden: Te veel regels over banieren. Buiten het centrum speelt verrommeling minder een rol, 

omdat hier geen beschermd stadsgezicht is kan iets meer toegestaan worden. Vrijhouden 

beide zijden perceel tot 0,50 meter is verantwoordelijkheid ondernemer en kan als regel 

vervallen.  

  

7. Buiten het beschermd stads- en dorpsgezicht zijn staande banieren met handelsreclame 

toegestaan tot een maximum van 1 banier per pand/perceel. Als een pand/perceel aan 

verschillende straten is gevestigd mag 1 extra banier worden uitgestald in de andere straat. 

Het is niet toegestaan om voor een perceel in dezelfde straat een stoepbord en een banier te 

plaatsen. 

Regel wordt samengevoegd met 6 en 11. 

Reden: Zie bij 6. 

 

8. Bij windkracht 7 of hoger mogen geen staande banieren worden uitgestald. 

Regel is overbodig. 

Reden: eigen verantwoordelijkheid ondernemer. 

 

9. Speeltoestellen, die geen verband hebben met de winkelwaar, mogen worden uitgestald 

waarbij de vrije loopruimte minimaal 1.50 meter moet zijn. Maximaal is 1 speeltoestel per 

pand toegestaan. 

Geen verandering regel. 

Reden: Jurisprudentie, er is een uitspraak van de rechter dat speeltoestellen moeten worden 

toegestaan ook al stelt de gemeente een uitstalverbod in.  

 

10. Verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan. 

Deze regel kan vervallen. 

Reden: is niet handhaafbaar, winkeluitstalling is gericht op verkoop. De regel heeft als doel 

dat de uitstalling geen standplaats mag worden. De kans hierop lijkt klein en kan anders via 

het standplaatsenbeleid worden aangepakt. 

  

11. Bij een uitstalling moet aan beide zijden van de gevel 0.50 meter van het belendende pand 

of tot de hoek worden vrijgehouden. Voor stoepborden geldt een maximum van één per 



pand/perceel. Als een pand/perceel aan verschillende straten is gevestigd mag 1 extra 

stoepbord worden uitgestald in de andere straat. 

Regel wordt samengevoegd met 6 en 7. 

Reden: Zie bij 6. 

 

12. Deuren en portieken moeten worden vrij gehouden. 

Regel is overbodig. 

Reden: Geldt in het algemeen dat mensen moeten kunnen vluchten of gewoon gebruik kunnen 

maken van hun entree. Is eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en bewoners. 

 

13. De maximaal toegestane hoogte van een uitstalling, niet zijnde banieren, is 1.50 meter. 

Voor stoepborden bedraagt de maximale hoogte 1 meter. 

Deze regel kan vervallen. 

Reden: wordt samengevoegd met regel 11 voor de hoogte van stoepborden en wordt 

samengevoegd met regel 5 voor hoogte uitstalling. 

 

14. De maximale uitsteekmaat van de uitstalling is 1 meter uit de gevel, mits er minimaal 1.50 

meter van het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg vrij blijft. 

Regel 14 wordt regel 5.  

Reden: Zie bij regel 5.  

 

15. In autoluwe straten (autoverkeer toegestaan van 6.00 uur tot 11.00) moet minimaal 0.75 

meter van het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg vrij blijven. 

Deze regel kan vervallen. 

Reden; Uniformering van maatvoering: 1, 50 meter voor voetgangers moet vrij blijven. Zie 

regel 5. 

 

16. Bij de hoofdroute voor voetgangers Jansweg/Jansstraat/Kruisweg/Kruisstraat, van het 

station naar de Grote markt, dient ten minste 2 meter aan loopruimte vrij te blijven. 

Deze regel kan vervallen 

Reden: Uniformering van maatvoering. Zie regel 5. 

 

17. De uitstalling mag alleen tijdens openingstijden van de betreffende zaak buiten 

staan/hangen. 

Deze regel kan vervallen. 

Reden: het is de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer, verder geldt de verordening 

winkeltijden. 

 

18. Het is verboden de openbare ruimte te gebruiken als opslagruimte voor kratten, dozen en 

andere materialen. 

Deze regel kan vervallen. 

Reden: Uitstalregel 5 geeft voldoende aan wat is toegestaan. Voor een ieder (ook voor 

bewoners geldt dat men de straat netjes moet houden. Een ondernemer heeft er geen baat bij 

om z’n uitstallingsruimte als opslag te gebruiken. 

 

19. Goederen/ kleine objecten, opgehangen aan de gevel, mogen bij elkaar niet meer dan 1 m2 

van het gevelvlak innemen en niet meer dan 0.50 meter uit de gevel steken. De objecten 

moeten direct aan de gevel worden bevestigd, dus niet aan de luifel, zonnescherm of markies. 

Geen verandering regel. 

Reden: geen opmerkingen 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


