
Geachte Fracties en Commissieleden Ontwikkeling. 
  
Allereerst onze dank dat u mij heeft uitgenodigd om vanavond te komen inspreken namens 
de Ondernemers, inzake het uitstalbeleid. Het is Koopavond. 
  
Zelf ben ik oud ondernemer (Le Tresor woonwinkel), oprichter en was voorzitter van 
Winkeliersvereniging de Anegang. 
  
Mede door de economische situatie, concurrentie internetverkopen, alsmede het opgelegde 
uitstalverbod, waren wij genoodzaakt onze bedrijfsactiviteiten in 2012 te staken, om erger te 
voorkomen. 
  
Momenteel ben ik nog steeds sterk betrokken en bekend bij de ondernemers, net name het Klein MKB 
o.a. in Haarlem. 
 
Zoals afgesproken met de Fracties van PVDA, D66, SP, Trots en Groenlinks, zend ik u mijn CV, de 
Petitie, alsmede de standpunten van de Ondernemers uit de Binnenstad. 
  
Ondernemers hebben het niet makkelijk in deze moeizame periode en gaan tot het uiterste om hun 
onderneming draaiende te houden en ben dus bekend met de pijn en emotie welke dat soms met zich 
meebrengt. 
  
Het huidige uitstalbeleid treft de ondernemers in de straten met een "uitstalverbod" dan ook financieel. 
Ook grote ketens zoals Lifestyle, Dille en Kamille en Sissy- Boy hebben daar last van en hebben mij 
benaderd, naar aanleiding van de artikelen in het HDC, dat zij onze actie steunen. 
  
Ons verzoek is dan ook wel regelgeving maar gelijkstelling met de regelgeving als in de straten waar 
geen uitstalverbod van toepassing is. Hiervoor hebben de ondernemers afgelopen maandag een 
petitie aangeboden aan wethouder Economische zaken, mevr. J. Langenacker, wat door ons 
bijzonder op prijs gesteld wordt. 
  
Voor alle duidelijkheid wij zijn niet tegen regelgeving of afschaffing van het uitstalbeleid, maar willen 
één regelgeving gelijk aan die van de straten waar het uitstalverbod niet van toepassing is. Wij zijn 
voor ordelijke uitstallingen, maar willen wel een eerlijke concurrentiepositie en géén ongelijkheid 
zoals nu het beleid is. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Henk de Bruijn 
06-37174797 
Woordvoerder namens de Ondernemers Haarlem 
 



Petitie uitstallingenbeleid winkeliers Haarlem. 
 

Zoals u wellicht in het Haarlems Dagblad heeft kunnen lezen voeren de winkeliers actie voor 
versoepeling van de regelgeving van het uitstallingenbeleid bij winkels. 
 

Sinds eind 2013 is er in een nieuw convenant gesloten waarin regelgeving is opgenomen voor straten 
“met een uitstalverbod” en straten waarbij uitstallingen zijn toegestaan, hierdoor ontstaat oneerlijke 
concurrentie en maakt ook de stad ongezellig. (zie foto’s Dille en Kamille voor en na) 
 

Juist in deze moeilijke economische periode, toenemende Internet verkopen, knokken winkeliers 
voor het voortbestaan van hun onderneming, maar door het uitstalverbod verliezen zij omzet en 
worden daardoor ook financieel hard getroffen. Een “geordenende uitstalling” is voor de consument 
vaak een impuls om een winkel binnen te lopen en draagt bij aan een gezellige binnenstad.  
 

In de Koningsstraat, Schaghelstraat en Grote Markt is het uitstalverbod opgeheven en juist in andere 
straten zoals o.a. de Anegang, Zijlstraat, Gierstraat, Bartiljorisstraat en Kruisstraat geldt weer een 
uitstalverbod. 
 

Ook in september 2010 speelde hetzelfde, wat geleid heeft tot het indienen van een petitie door de 
getroffen ondernemers, naar aanleiding hiervan werd door de gemeente besloten handhaving tot 
nader order op te heffen, wat ook schriftelijk bevestigd is door de gemeente Haarlem. 
 

Afgesproken werd dat alle winkeliers in de binnenstad op een “democratische wijze” betrokken 
zouden worden bij het nieuw op te stellen convenant uitstalling. 
 

Pas 2 jaar na het stopleggen van handhaving kreeg de centrummanager de opdracht in overleg te 
gaan met de ondernemers in de binnenstad en een aantal straten daarbuiten. 
Dit laatste heeft uitsluitend plaatsgevonden met winkeliers verenigingen welke aangesloten waren 
bij City Haarlem / Haarlem Centraal en op dat moment waren er slechts 5, waarvan een groot aantal 
winkelier dan ook nog eens lid waren. 
 
In 2013 is het nieuw convenant opgesteld en ondertekend en wordt er weer gehandhaafd.  
Winkels zoals Lifestyle, Meuble, Dille en Kamille kregen vermaningen of een dwangsom oplegging 
van € 300,00 per dag dat de uitstalling voortduurt of opnieuw plaatsvindt. 
 
Opnieuw voeren de Ondernemers actie en eisen gelijke “regelgeving” als straten met en zonder 
uitstalverbod. Ook kan men spreken van “ongelijke concurrentie”. 
Namens de Ondernemers hebben wij een petitie aangeboden aan Wethouder J. Langenacker in 
aanwezigheid van de SP en D66.  
 
Henk de Bruijn ,woordvoerder namens de Ondernemers krijgt vanavond de gelegenheid om in te 
spreken bij de Commissie Ontwikkeling, om het standpunt van de Ondernemers toe te lichten. 
 

Deze zijn: 
- Gelijkstelling regelgeving / ondernemerschap als straten waar het uitstalverbod is opgeheven 
- Geen oneerlijke concurrentie ten opzichte van straten zonder uitstalverbod 
- Bij dragen aan een gezellige uitstraling van de stad met een geordende uitstalling 
- Directe opheffing handhaving uitstallingen t.o.v. straten zonder uitstalverbod 

 

Met vriendelijke groet, 
Henk de Bruijn,  
Namens de Ondernemers Haarlem 
06-37174797 email: ahbruin@telfort.nl  

mailto:ahbruin@telfort.nl


 

 

Petitie uitstallingen beleid! 

 

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente 

Haarlem. 

 

Uitstalverbod treft ondernemers in hun ondernemerschap, portemonnaie en voortbestaan. 

 

Zoals u deze week in het Haarlems Dagblad heeft kunnen lezen, wordt er streng gehandhaafd 

in de straten waar het uitstal verbod van toepassing is. De eerste keer een waarschuwing, de 

tweede keer een boete / dwangsom oplegging, welke wel kan oplopen tot € 16.500,00. 

 

Eerder heeft de gemeente Haarlem aangegeven het uitstal beleid te evalueren in overleg met 

City Haarlem en alle ondernemers in het centrum gebied. Zoals afgesproken en bevestigd in 

oktober 2010 zouden alle ondernemers persoonlijk worden betrokken bij het nieuw vast te 

stellen convenant,  

 

Volgens de Centrummanager zouden alle ondernemers hierover benaderd en betrokken zijn 

geweest? 

 

Vraag: bent u benaderd door City Haarlem of de Centrummanager, ook straten zonder 

winkeliersvereniging? 

 

O Ja O Nee.       Kent u de Centrummanager     O Ja  O Nee 

 

Wij zijn van mening dat een “geordende”uitstalling bijdraagt aan de gezelligheid van de stad, 

evenals leegstand kan voorkomen. 

 

Door iets te mogen uitstallen kunnen wij onze omzet en aandacht aan onze onderneming 

vergroten voor nieuwe producten en geeft het een impuls onze onderneming te bezoeken, wat 

vertaald wordt in omzet en opbrengst. Vooral het klein MKB voelt zich dan ook ernstig 

gedupeerd met deze “ongelijke en oneerlijke”regelgeving, zoals vastgelegd in het gesloten 

convenant 2013. 

 

Waarom ongelijke rechten en regelgeving? 

 

“Wij willen dat de gemeente Haarlem ons gelijk stelt aan de regelgeving welke geldt 

voor straten waar het uitstal verbod niet meer van toepassing is in het centrumgebied 

(zoals o.a. de Koningstraat), vastgelegd in het convenant 2013! “ 

 

Naam winkelier:………………………………………………………………….. 

Adres:               …………………………………………………………………... 

Postcode:          ……………………Plaats: ……………………………………… 

Telefoon:          …………………... Email:………………………………………. 

Handtekening:  …………………………………………………………………… 

 

 



08-28 Cie. Ontw  Brief dhr Verschut 

 

 

 
Best Haarlems Dagblad, 

  
Ik ben ondernemer in de Zijlstraat. Ik heb een interieur boetiek. Het etaleren van gezellige spullen buiten is 

een must voor onze branche. Hiermee creeer je een stop moment van de passant. Na het uitstallingsverbod 

heb ik me een tijdje gehouden aan het verbod, met als gevolg een flink dalende omzet in de 
woonaccessoires. Puur door minder traffic in de winkel. Inmiddels zet ik weer spullen buiten en heb 

inmiddels de eerste boete van EUR 300 van de gemeente moeten incasseren en betalen. Het 
uitstallingsbeleid stalt op 2 belangrijke argumenten voor de gemeente. 

  
1. veiligheid en een normale doorgang van passanten 

2. uitstraling van de stad.. de welstandscommissie 

  
Ik gebruik 50 cm vanuit mijn gevel en de benodigde 1,5 meter stoep is gewoon beschikbaar. Ontzettend 

frustrerend is diezelfde gemeente een tweetal terras vergunningen heeft verleend aan Anne & Max en 
Douwe Egberts cafe waarbij de ruimte op de stoep beperkt wordt tot een 30 cm bij anne & max en nog 

geen meter vrije doorloop bij het Douwe Egberts cafe. Van argument 1 blijft helemaal niets over als je 

gewoon de tijd neemt om eens in de praktijk te komen kijken wat er gebeurt en niet alleen van achter je 
bureau beslissingen neemt. 

  
In de Zijlstraat vind je het hogere segment winkels.. een doorn in het oog zijn alle fietsenrekken die gevuld 

zijn met oude studenten fietsen en geplaatst worden voor de gevels van de winkels. Fietsenrekken die door 

diezelfde gemeente zijn geplaatst. Het vertroebeld het straatbeeld op een vreselijke manier. Ik praat dan 
nog niet eens over de fietsen die worden neer gekwakt buiten de hiervoor bestaande rekken en waar de 

winkeliers echt last van hebben. Ik vind dat de welstandcommissie volledig aan zijn doel voorbij schiet. 
  

U begrijpt dat het winkelen voor mij als ondernemer er niet leuker op geworden is. Ik ben inmiddels een jaar 
gevestigd aan de Zijlstraat. Indien ik dit van te voren had geweten has ik waarschijnlijk een andere stad als 

vestigingslocatie gekozen. 

  
Met het vertrouwen op een goede afloop.. Indien wenselijk heb ik foto's ter ondersteuning van mijn betoog. 

  
Met vriendelijke groet, 

  

Meubls Haarlem 
Marco Verschut 

  
marco@meubls.nl 

06-10533132 

 

mailto:marco@meubls.nl


 

 

 

 

Naar aanleiding van uw berichten in het Haarlems Dagblad, stuur ik u onze visie op het 

uitstalbeleid in de Anegang, waar onze winkel is gevestigd op nr. 46. 

 

Dille & Kamille is al sinds 1986 gevestigd in de Anegang, een van de gezelligste straatjes in de 

Haarlemse binnenstad. Een aantrekkelijke buitenpresentatie heeft al die tijd een belangrijk deel 

uitgemaakt van onze winkelformule en droeg heel veel bij aan de typische Dille & Kamille sfeer. 

Klanten kregen al op de stoep voor de winkel een voorproefje van het uitgebreide assortiment dat 

ze binnen zouden ontdekken: met tuin- en kruidenplanten, tuinspullen en bloempotten, rieten 

boodschappentassen en wat dies meer zij. Veel klanten wisten precies op welke dag we nieuwe 

planten binnenkregen en kwamen speciaal daarvoor naar de winkel – om daarna natuurlijk gezellig 

verder bij ons te shoppen.  

Onze plantencollectie – en de bijbehorende tuinartikelen – maakt in al onze winkels een heel 

bepalend en belangrijk deel uit van ons totale assortiment. Ons pand in de Anegang is heel klein, 

we hebben amper ruimte voor onze 'gewone' collectie huis-, tuin- en keukenspullen en voor de 

planten is binnen geen plaats. Bovendien gaan veel tuinplanten dood als ze binnen worden 

gepresenteerd. Doordat er nu al anderhalf jaar niets meer buitengezet mag worden, kan onze 

winkel geen planten meer verkopen – er wordt ons dus een deel van ons vaste assortiment 'uit 

handen genomen'. Dat zorgt voor aanzienlijk omzetverlies, niet alleen van planten zelf maar ook 

van alles er omheen: bloempotten, tuinspullen etc. Hetzelfde geldt voor rieten tassen en manden.  
We merken dat het aantal klanten terugloopt, ook omdat onze winkel er aan de buitenkant treurig 

en kaal uitziet – niet aantrekkelijk om naar binnen te lopen! Ook dat zien we terug in onze omzet. 

Ter illustratie stuur ik u een foto van onze buitenpresentatie (met een detail) voor en na de 

wijziging in het uitstalbeleid. En ook enkele foto's van de buitenpresentatie van andere Dille & 

Kamille winkels: zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe leuk het er uit zou kunnen zien! 

 

Er is niemand geweest om met ons te praten over het uitstalverbod, wij kennen de 

Centrummanager ook niet. Voor alle duidelijkheid: Dille & Kamille is voorstander van een mooie, 

aantrekkelijke binnenstad, er zullen zeker regels nodig zijn om tot een goed uitstalbeleid te komen 

dat recht doet aan het historische karakter van Haarlem. Maar met enige fantasie, onderling 

overleg en hart voor de ondernemers moet er toch meer mogelijk zijn dan dit. Wij willen graag 

onze gezellige, uitnodigende uitstraling terug! 

 

Met vriendelijke groet, 

Marjan Minderhoud, manager Marketing & Communicatie  
 

DILLE & KAMILLE 

Radonstraat 300 

2718 TB, Zoetermeer 

Tel: +31(0)79 - 3634106 

www.dille-kamille.com 

 

http://www.dille-kamille.com/
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