
Betreft: Ontwerp Detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad 

 

Inspraakreactie Ondernemers Zijlweg Haarlem. 

Deze inspraakreactie is tot stand gekomen door actieve inbreng van 24 ondernemers en met 

instemming van de overige vestigingen. 

 

Haarlem, 17 november 2014. 

 

Graag maken wij als ondernemers gevestigd op de Zijlweg (stadsdeel west) gebruik van de 

inspraakmogelijkheid betreffende het ontwerp Detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad. 

 

In het ontwerp is de positie van de Zijlweg sterk onderbelicht gebleven. Een inventarisatie van 

het aantal commerciële vestigingen geeft aan dat er momenteel 47 vestigingen zijn. 40 

hiervan hebben een winkel en /of balie functie of  verzorgen gezondheidsdiensten aan 

publiek. De geschatte totale vloeroppervlakte is 5800 m2 

Er is een kleurrijk pallet aan winkels variërend van supermarkt, warme bakker, tabakswinkel / 

postagentschap, fotospeciaalzaak, groentezaak, wijnhandel, bloembinders en plantenzaak, 

kantoormeubelzaak, computers, ijzerwarenzaak, berg- en wintersport, pianohandel, 

rijwielhandel, beddenzaak, kapsalons, snackbar, restaurants, stomerij, wassalon tot een breed 

aanbod aan specialistische diensten op financieel, juridisch en educatief gebied, allen met een 

publieke functie. 

Daarnaast nog vestigingen met gezondheidsdiensten zoals fysiotherapie, huisarts, apotheek, 

psychologische praktijk,  tandarts, schoonheidskliniek, dierenarts etc. 

   

De huidige florerende situatie sluit naadloos aan bij de visie van 2002 – 2012. 

 

Hierin werd beschreven: 

De Zijlweg is één van de winkelvoorzieningen in de wijk Haarlem Zuid-West. De toekomstige 

winkelstructuur zal naast de functies voor de dagelijkse boodschappen gericht zijn op 

specialistische branches. Het toekomstperspectief is in hoge mate afhankelijk van de 

herstructurering van de weg, waarbij het parkeren wordt gereguleerd met een 

vignettensysteem. Bepaalde branches zullen verdwijnen terwijl andere economische 

activiteiten zich kunnen ontwikkelen. 

 

Anno 2014 is de Zijlweg een goed bereikbare doorgaande weg, zijn er ongeveer 47 

vestigingen en is het parkeren gereguleerd d.m.v. betaald parkeren en een vignettensysteem in 

omliggende straten. 

 

Enkele punten genoemd in de conceptvisie hebben wij getoetst aan de huidige detailsituatie 

op de Zijlweg. 

Het betreft de hieronder genoemde punten: 

 

1. Leegstand. De Zijlweg heeft nauwelijks leegstand. Een zeer gezonde toestand en een 

graadmeter voor het succes van een winkelstraat. 

2. Een groot aantal lokale ondernemers op de Zijlweg. Lokale en kleinschalige ondernemers 

hebben voor de detailhandel in Haarlem een grote meerwaarde om consumenten uit een groter 

verzorgingsgebied te trekken en de diversiteit van het aanbod hoog te houden. 

3. Vernieuwende en toekomstbestendige ondernemers. De Zijlweg beschikt zeker over een 

aantal vooruitstrevende en op het “nieuwe consumeren” gerichte ondernemers.  

  



 

 

 

Wij pleiten ervoor om in de nieuwe detailhandelsvisie het grote belang en goede functioneren 

van de Zijlweg duidelijker te benoemen. Daarnaast zou ook het beleidsvoornemen 

opgenomen dienen te worden om deze situatie te bestendigen. De bereikbaarheid en uiteraard 

het behouden van de huidige capaciteit betaald parkeerplaatsen zowel op de Zijlweg als op de 

hoeken van de zijstraten zijn belangrijke elementen om te kunnen functioneren. 

 

Wij verzoeken hierbij ook om betrokken te blijven bij het verdere verloop van totstandkoming 

van de nieuwe Detailhandelsvisie. 

 

Namens de Ondernemers van de Zijlweg 

Correspondentieadres: 

J. Sassen 

 

 


