
 

B&W-besluit: 

 

1. Het  college wijst voor stadsdeel Centrum 17 december 2006 aan als koopzondag voor de 

Kerstmarkt en 24 december 2006 als koopzondag voor de Kadomarkt. De eerder (d.d. 13 december 

2005) aangewezen koopzondag voor 10 december 2006 vervalt. 

2. Financiële paragraaf: Dit besluit heeft geen financiële consequenties.                                                                                                  

3. De B&W nota gaat ter informatie naar de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. 

4. Communicatieparagraaf:  De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit 

besluit. Het besluit wordt gepubliceerd in de stadskrant. 
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Onderwerp 
Wijziging koopzondagen 2006 voor Kerstmarkt en Kadomarkt 

B & W-vergadering van  14 maart 2006 

 

Bestuurlijke context 
City Haarlem heeft een vergissing begaan bij de indiening van de wensen voor koopzondagen in 2006. 

City Haarlem verzoekt het college van B&W om de eerder aangewezen koopzondag voor  

10 december te laten vervallen en in plaats daarvan 17 december 2006 te laten aanwijzen als 

koopzondag voor de Kerstmarkt. Het verzoek is ook om 24 december aan te wijzen als koopzondag 

voor de Kadomarkt. (De brief van City Haarlem is hier bijgevoegd). 

Het college van B&W heeft op 13 december 2005 de koopzondagen voor 2006 aangewezen. 

Als basis voor de aanwijzing van koopzondagen geldt de Verordening Winkeltijden 2004. Deze is op 8 

oktober 2003 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze verordening komt voort uit de Winkeltijdenwet. 

Aanwijzing geschiedt verder volgens de door het gemeentebestuur vastgestelde notitie “Beleid 

aanwijzing voor winkelopenstelling op zon- en feestdagen”. De gemeenteraad heeft verder een motie 

aangenomen om de koopzondagen jaarlijks tijdig en eenduidig vast te stellen. Maximaal zijn 12 

koopzondagen per stadsdeel aan te wijzen. Alleen voor het stadsdeel Centrum zijn daarbij  

nog maximaal 7 ‘toeristische‘ koopzondagen aan te wijzen.  

Het voorzien in het verzoek van City Haarlem is mogelijk op basis van de hier genoemde regelgeving 

en uitgangspunten. Het betreft een geringe (tijdige) wijziging in het totaal van de aangewezen 

koopzondagen 2006. 

De verdeling van koopzondagen 2006 per stadsdeel blijft zoals op 13 december 2005 is aangewezen:  

I    Centrum:              12  + 7 toeristische koopzondagen  

II   Noord:                 11;  

III  Zuidoost:               7    

IV  Zuidwest:            12;  

V   Waarderpolder:    12;.  

Uitbreiding is nog mogelijk in stadsdelen II en III. In Noord is één mogelijkheid open gelaten vanwege 

pas later bekend zijnde koopzondagwensen (Winkelcentrum Cronjéstraat kan nog geen keuze maken 

tussen 8 oktober en 15 oktober). In stadsdeel Zuidoost kunnen er nog 5 koopzondagen bijkomen. 

Bijgevoegd is het nieuwe data-overzicht van de winkelopenstelling op zon- en feestdagen in 2006 

Koopzondagen hebben een wervende uitwerking op inwoners en bezoekers van Haarlem en zijn 

belangrijk voor de locale economie. De aanwijzing van ‘toeristische’ koopzondagen draagt bij aan het 

kooptoerisme en past daarom in de programmalijn ‘toerisme- en evenementen’ van het OPH. 

 



 

 

 

 

 

Koopzondagen Haarlem 2006 
Op verzoek van City Haarlem is een wijziging doorgevoerd in het overzicht van de voor 2006 

aangewezen koopzondagen. Het college van B&W heeft 17 december (Kerstmarkt) en 24 

december (Kadomarkt) aangewezen als koopzondagen voor het stadsdeel Centrum. De eerder 

aangewezen koopzondag voor 10 december voor stadsdeel Centrum is komen te vervallen.   

Winkels mogen alleen open op de voor hun stadsdeel aangewezen koopzondagen. De 

winkeliers zijn niet verplicht op koopzondagen hun winkel open te hebben. In het overzicht zijn 

de op verzoek van de drie grote winkelcentra aangewezen koopzondagen apart vermeld. Verder 

zijn de toeristische koopzondagen in het stadsdeel Centrum aangegeven. 

Een enkele andere wijziging of aanvulling van het onderstaand overzicht is mogelijk in de loop 

van 2006.  

 

Stadsdeel Centrum  

City Haarlem:                                    8 januari, 5 februari,  5 maart, 26 maart, 2 april,  

                                                          23 april (Bloemencorso), 7 mei,  2 juli (Open tuindagen),  

                                                          6 augustus (Haarlem-Culinair), 3 september, 24 september,  

                                                          1 oktober, 5 november, 19 november (Intocht Sinterklaas),  

                                                          26 november, 3 december, 17 december (Kerstmarkt),  

                                                          24 december (Kadomarkt)    

 

Overig Centrum                                4 juni (Stripdagen) 

                               

 

Stadsdeel Noord 

Winkelcentrum Cronjé                     23 april, 28 mei, 25 juni, 24 september, 

                                                          26  november, 17 december 

 

Overig Noord                                    17 april, 14 mei, 25 mei, 5 juni, 26 december 

 

Stadsdeel Zuidoost 

Winkelhart Schalkwijk                     19 november, 26 november, 3 december, 10 december,  

                                                          17 december  

 

VenD Schalkwijk                              26 maart, 24 september 

 

 

 

Stadsdeel Zuidwest                           26 maart, 17 april, 14 mei, 21 mei, 5 juni, 2 juli, 6 

augustus,  

                                                          3 september, 10 september, 5 november, 10 december,  

                                                          17 december     

 

Stadsdeel Waarderpolder                  26 februari, 26 maart, 17 april, 25 mei, 5 juni, 9 juli, 

                                                          3 september, 24 september, 29 oktober, 26 november, 

                                                          17 december, 26 december 
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