
Geachte Redactie, 
 
Winkeliers in Haarlem voeren strijd tegen oneerlijk uitstallingenbeleid. 
 
Sinds 2013 is een nieuw convenant uitstallingenbeleid ondertekend en ingevoerd door de gemeente Haarlem, 
met daarin een regelgeving voor straten “welke mogen uitstallen en straten waar een uitstalverbod van 
toepassing is. 
In de straten waar een uitstalverbod geldt, is een uitzondering gemaakt voor daghandel, zoals bloemen- en 
groentewinkels, welke wel weer mogen uitstallen. ook worden er terrasvergunningen aan de horeca verleend. 
In vooral het uitstallingen verbodsgebied wordt streng gehandhaafd en veel winkeliers hebben een 
waarschuwing gekregen of kregen een boete met een dwangsom opgelegd, welke kan oplopen tot € 16.500,-- 
 
Deze ongelijke en oneerlijke regelgeving treft de winkeliers in de straten met een uitstal verbod heeft grote 
gevolgen, een oneerlijke concurrentie positie en treft hun diep in hun portemonnaie en voortbestaan van hun 
onderneming.  
 
Henk de Bruijn (oud ondernemer) woordvoerder van de “ernstig gedupeerde” winkeliers hebben gezamenlijk 
een petitie opgesteld en deze 120 petities, maandag 25 augustus, in aanwezigheid van SP en D66, aan de 
wethouder Economische Zaken  DRS J. Langenacker (PVDA) aangeboden. 
De inhoud van de petitie luid, aanpassing van de regelgeving en gelijke handhaving gelijk aan die van straten 
zonder uitstallingenverbod. In deze regelgeving, wordt al voldoende rekening gehouden met, vrije doorgang 
brandweer etc, voetgangers en mensen met een beperking. Waar uitstallingen stonden, staan nu fietsen voor 
onze etalages. Dus één regelgeving voor alle winkeliers. 
 
SP en D66 delen deze zorgen en hebben zich achter deze ondernemers geschaard en het initiatief genomen, en 
hebben deze problematiek als vergaderstuk op de agenda van de commissie Ontwikkeling van afgelopen 
donderdag 28 augustus geplaatst. 
Henk de Bruijn heeft tijdens deze vergadering ingesproken  en namens de dupeerde Winkeliers, hun zorgen en 
eisen kenbaar gemaakt. 
Tijdens deze vergadering en overleg met de Fracties is gebleken dat naast SP en D66 ook de partijen VVD, 
Groenlinks, Trots en Actiepartij deze “oneerlijke regelgeving” delen en hebben aangegeven achter de getroffen 
winkeliers te gaan staan. 
 
Deze week wordt op initiatief van SP en D66 in overleg met de ondersteunende partijen een motie opgesteld 
en in de Raadsvergadering van donderdag 11 september aanvang 19.30 uur ter stemming wordt aangeboden. 
 
Actie maandag 8 september 2014, tussen 13.00-14.00 uur wandeling langs getroffen winkeliers!! 
 
Ook de Tweede Kamer is deze problematiek te oren gekomen, waartoe is besloten dat wij, met een aantal 
leden van de 2

e
 kamer en gemeenteraad, w.o. Sharon Gersthuizen, SP, D66 en Groenlinks (Ziggy Klazes) de 

getroffen winkeliers, w.o. Dille en Kamille, Lifestyle, Sissy-Boy, Meubls en Leonidas, gaan bezoeken. 
 
Haarlem is de leukste en gezelligste winkelstad van Nederland en dat moet zo blijven! 
 
Als afspreekpunt voor deze rondwandeling verzamelen wij ons om 12.45 uur bij restaurant Nobel, gevestigd 
aan het Spaarne naast de parkeergarage de Appelaar. 
 
Wij hopen dat u als pers en televisie ons wilt begeleiden tijdens deze rondwandeling en onze zorg wilt delen 
met uw luisteraars en kijkers. 
 
Wilt u aanwezig zijn tijdens deze rondwandeling, laat het ons dan even weten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Henk de Bruijn 
Namens de winkeliers Haarlem 

Tel. 06-37174797 
  



 


