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Bijlagen De infographic planning 
Hierbij informeert het college van burgemeester en wethouders u over het actieplan Detailhandel en Horeca 

en het proces in de totstandkoming hiervan. 

 

Waarom een actieplan Detailhandel & Horeca? 

Op dit moment begeven we ons in een uitzonderlijke situatie vanwege de coronacrisis. Dit vraagt om een 

andere aanpak. Er wordt gekozen voor een meer actiegerichte aanpak op korte- en middellange termijn: 

Daarom wordt er i.p.v. Detailhandelsbeleid een actieplan Detailhandel & Horeca opgesteld. 

Hoe ziet de aanpak eruit?  

Deze maand wordt gestart met een eerste analyse waarmee de kaders en richting worden bepaald. In juni 

ontvangen ondernemers een online enquête. In juli en augustus worden ondernemers, vastgoedeigenaren en 

stakeholders uitgenodigd voor een online verdiepingsbijeenkomst. Vervolgens wordt er een concept 

actieplan opgesteld. In augustus en september wordt het concept actieplan ambtelijk voorgelegd en ook 

getoetst bij organisaties zoals de BIZ, Centrummanagement Groep Haarlem, VEBH en andere overkoepelende 

ondernemers- en vastgoed organisaties van de winkelgebieden. Op basis van de feedback wordt het 

actieplan aangescherpt, ter afsluiting volgt een online slotbijeenkomst. Bestuurlijke besluitvorming vindt in 

het vierde kwartaal plaats. Na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders zal het 

Actieplan Detailhandel en Horeca ter bespreking aan de commissie worden aangeboden. 

Welke winkelgebieden? 

Het actieplan focust zich op de winkelgebieden die onderdeel uitmaken van de hoofdwinkelstructuur: 

Haarlem Centrum, Generaal Cronjéstraat, Amsterdamstraat, Marsmanplein, Westergracht en de Zijlweg. De 

verwachting is namelijk dat deze winkelgebieden het zwaarste worden getroffen. Op dit moment worden 

winkelcentrum Schalkwijk en Prinses Beatrixplein herontwikkeld, om die reden worden deze winkelgebieden 

nu niet direct bij het actieplan betrokken.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris                                             de burgemeester 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2020/04-juni/17:45/19-15-uur-Vaststellen-Economische-visie-Haarlem-RB/20200442884-Infographic-planning-1.pdf
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