
Cie ontwikkeling 28-8 
 
Geachte commissieleden, 
 
Naar aanleiding van het reclame- en uitstallingenbeleid willen wij u graag extra aanvulling geven 
betreffende uitstallingen. 
 
Wij zijn Via Mi een tweedehands winkel aan de Wagenweg 8c. 
 
Zoals nu geformuleerd in de beleidsnota, moeten reclameuitingen tegen de gevel geplaatst worden. 
 
Zeker in ons geval zorgt dat voor een vreemde situatie. 
Wij hebben aL jaren ons reclamebord zo geplaatst dat niemand daar last van had. Vlak bij de straat. (zie 
foto's). 
Op die plek krijgen wij echter een bekeuring. 
 
NU moeten wij hem echter tegen de gevel plaatsen en blijft er weinig ruimte over buiten het feit dat de 
werking van het bord nu nihil is. 
Zeker als er geparkeerde auto's staan. 
 
Wij proberen net als alle andere Haarlemse winkels in deze tijd ons hoofd boven water te houden. 
Ja ook wij vinden dat de stoepen goed begaanbaar moeten zijn. 
Wij maken voor ons bedrijf reclame, onder meer door een bord, om te overleven. 
Om Haarlemmers aan het werk te houden. Daar mag ook wel eens aan gedacht worden. 
 
Velen met mij zien het dan ook als iets heel vreemds dat onder de noemer, Beschermd Stadsgezicht, 
veiligheid etc. men dit nu verbiedt. 
 
Hoe is dit te rijmen met al die reclameborden langs de prachtige wegen in de gemeente die de stad 
ontsieren en bovendien vaak reclame maken voor zaken die helemaal niet in Haarlem plaats vinden. Nog 
erger, die gevaarlijk zijn voor de verkeersveiligheid. 
 
Als men dat, wegens de inkomsten wel wil toestaan dan zouden ze zeker de middenstand toe moeten staan 
op een verantwoorde manier hun reclame uitingen te plaatsen. 
 
Het moet toch mogelijk zijn dat men meer naar maatwerk toe gaat. Dat veiligheid en doorgang wordt 
gewaarborgd en nog wat andere zaken. 
Met elkaar moeten wij daar toch uit kunnen komen, zonder de middenstand te benadelen. 
 
Wij wensen u veel wijsheid toe betreffende deze materie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maarten Henneman 
Via Mi 
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