
Inspreekbijdrage heer Paulussen, Secretaris Winkeliersvereniging Cronjé 

 

        Haarlem 12 

november 2014. 

 

Geachte Commissieleden, 

 

Op 13 november bespreekt u in de Commissie vergadering Ontwikkeling de nota 

“Evaluatie Uitstallingenbeleid”. 

 

Deze nota is samengesteld in samenspraak met betrokken 

belangengroeperingen.  Ook wij als  Winkeliersvereniging Cronjé (waar ik 

secretaris van ben) is om haar mening gevraagd. 

 

Wij, de Winkeliersvereniging Cronjé, hebben aangegeven, zoals ook in de 

nota staat, voorstander te zijn van een versoepeling van het beleid in de 

Cronjéstraat en de omliggende straten. 

 

In de voorliggende nota wordt voor o.a. de Cronjéstraat voorgesteld het 

huidige beleid niet aan te passen en/of te versoepelen. Dit gebeurd op 

basis van de criteria die aan de basis van het beleid liggen: 

• Schoon (geen verrommeling) 

• Veilig (afgestemd op passanten- en verkeersstromen en hulpdiensten) 

• Economische versterking (kwaliteit van de binnenstad en 

aantrekkelijkheid van het straatbeeld voor bezoekers) 

• Handhaafbaarheid (duidelijke regels voor ondernemers en handhavers) 

 

Deze criteria begrijpen wij en onderschrijven wij ook. 

Maar op basis van drie van deze criteria komen wij voor de Cronjéstraat tot 

een andere conclusie. 

 

1. Veilig; De verkeerssituatie in de Cronjéstaat is al menigmaal een 

punt van aandacht bij verschillende besluiten geweest. Op dit moment mogen 

auto’s van zuid naar noord door de straat rijden. De fietsen mogen beide 

richtingen op rijden.  Door de indeling van de straat (geen scheiding 

tussen rijweg en trottoir, of liever ontbreken van een afgebakend trottoir) 

is het voor fietsers mogelijk om onder de overkapping te rijden. Dit is 

uitermate gevaarlijk voor mensen die onder de overkapping lopen of uit een 

van de winkels naar buiten lopen. Juist het uitstallingbeleid kan hier 

verbetering in brengen. Door beperkte uitstallingen tot maximaal een meter 

uit de gevel toe te staan  worden fietsers gedwongen niet meer dicht langs 

de gevels te rijden en ontstaat er voor de voetgangers juist een veiligere 

in plaats van onveiliger situatie.  Met name het gevaar van uit de winkel 

stappen en door een fiets aangereden te worden wordt dan zeer zeker 

beperkt. De uitstallingen vor 

 men als het ware een veilige buffer.  

 

2. Economische versterking; sinds april 2014 is de Cronjéstraat weer 

opengesteld voor auto’s.  Onlangs heeft de Winkeliersvereniging een 

inventarisatie gemaakt bij de ondernemers hoe de openstelling beleeft wordt 

in de straat. De mening is overduidelijk dat dit een juiste beslissing is 

en dat dit door zowel ondernemers, passanten en consumenten als uiterst 

positief wordt ervaren. Wij als Winkeliersvereniging doen al het mogelijke 

om in deze lastige tijden het economische tij te keren. Dat lijkt mede door 

de openstelling redelijk te lukken. Maar door het huidige 

uitstallingenbeleid wordt dit niet eenvoudiger. De Cronjé is een lange 

straat zonder veel afwisseling in het beeld. Juist door onderbreking op de 

stoep, door een rekje, een stoepbord, een plantenbak of een vlag, wordt het 

beeld minder eentonig en uitnodigender. Juist daarom zouden wij willen 

pleiten voor een coulanter uitstallingenbeleid. 

 



3. Handhaafbaarheid (duidelijke regels voor ondernemers en 

handhavers). Het huidige beleid is niet duidelijk. Een bloemenwinkel of een 

groentewinkel mag wel uitstallingen hebben, maar elke andere sector mag 

niets buiten hebben, zelfs geen vlag of stoepbord. Er mag niets buiten 

gezet worden op de stoep, maar er mogen wel zaken aan de gevel of 

overkapping hangen (dicht bij de gevel). Hoe is dit aan de betrokken 

ondernemers en handhavers uit te leggen? 

 

 

Daarom zouden wij u willen verzoeken om ook voor de Cronjéstraat en het 

Julianapark tot een versoepeling van het beleid te komen. Graag willen wij 

een convenant met de gemeente afsluiten waarin we, waar mogelijk, een 

bescheiden uitstalling tot maximaal een meter uit de gevel toe zouden 

willen staan. Deze regeling zouden we, net als het autoverkeer in de 

straat, na een jaar willen evalueren en daarna een definitieve regeling 

maken. Als Winkeliersvereniging zouden wij dat graag willen verdedigen bij 

onze achterban en hen willen overtuigen van deze regeling. 

 

 

In de hoop u tot een andere gedachte te hebben gebracht inzake de 

Cronjéstraat. 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

 

 

Kees Paulussen 

Secretaris 

Winkeliersvereniging Cronjé 


