
B&W-besluit:  

1. Het college stemt in met verbetering en uitbreiding van de (plattegrond)informatie via de bestaande 

Infostopzuilen en kiest voor de aanschaf van 1 Info-take zuil (lokatiebepaling met de CMG). 

2. Financiële paragraaf: De kosten van het besluit bedragen € 17.995, - (incl BTW). In lijn met 

de machtiging van de raad bij de inzet van rijksmiddelen in de economische pijler van het 

OPH1 besluit het college het bedrag van € 15.000, -  beschikbaar te stellen. De extra kosten 

van € 2.995, - worden gedekt uit OPH2 (toerisme). 

3. Communicatieparagraaf: De betrokkenen, Infostop BV, de CMG e.a. ontvangen daags na 

besluitvorming informatie over dit besluit. 

4. De B&W nota gaat ter informatie naar de cie Ontwikkeling. 

 Nota van B&W 
Portefeuille            mr. B.B. Schneiders 
Auteur                   E.P.A. Evertse 

Telefoon                5113566 

E-mail:                   e.evertse@haarlem.nl 

 SO/BD  Reg.nr.     2006/902 
Bijlagen:                A (ter inzage) 

Onderwerp 
Plattegronden en andere info via zuilen 

B & W-vergadering van 14 november 

2006 

Bestuurlijke context 
Stimulering van het toerisme is één van de speerpunten van de Economische Agenda van Haarlem 

(SO/BD/2006/835). In het Plan van Aanpak Toerisme en Promotie 2006-2010 (SO/BD/2006/705) is dit 

speerpunt nader uitgewerkt. Met de B&W-nota “Afronding OPH1 bestedingen, pijler economie” 

(SO/BD/2006/49) zijn inspanningen benoemd die passen in de toeristische ambities van het plan van 

aanpak.Voor de inspanning Stadsplattegronden is besloten vanuit de resterende OPH1 middelen  

€ 15.000, - te reserveren voor grote plattegrondborden (in bestaande mupi’s) in de binnenstad. In plaats 

van voor grote borden met plattegronden zet het college nu het geld in voor verbetering en uitbreiding 

van de (plattegrond) informatie van de bestaande Infostopzuilen en voor de aanschaf van één nieuwe 

Info-Take zuil. De mogelijkheid van het realiseren van grote plattegronden op borden in de binnenstad 

zal in de verdere uitwerking van het Plan van Aanpak Toerisme en Promotie verder worden onderzocht. 

Er zijn via Infostop BV twee mogelijkheden om de informatievoorziening voor de bezoeker en inwoner 

te verbeteren: 

1 Via de in Haarlem reeds bestaande Infostopzuilen  

2 Via de nieuwe Info-Take zuil 

ad 1) Infostopzuilen bevinden zich bij de invalswegen (Vondelweg, Amsterdamsevaart, Schipholweg –

Texaco pomp buiten gemeentegrens, Zuiderhoutlaan –hoek Spanjaardslaan) en bij het NS-station in het 

Centrum. Hier kunnen bezoekers gratis een A4-kleurenplattegrond  bemachtigen met daarop gearceerd 

de weg naar de gewenste bestemming. Infostop BV komt nu met de aanbieding de 

informatievoorziening uit te breiden (met cultuur, evenementen, bezienswaardigheden en 

publieksvoorzieningen) en het bedieningsscherm een Haarlemse uitstraling te geven. De kosten 

bedragen € 2450, - (excl. BTW) voor alle 5 zuilen tezamen.Het is ook mogelijk 500 bedrijven in de 

binnenstad op te nemen in de 5 zuilen. Dit kost € 2800, - (excl. BTW) extra. Het  aanbrengen van een 

touchscreen voor de stationszuil kost € 1450, - (excl. BTW). Het college kiest voor deelname voor 1 jaar 

voor de eerste twee onkostenposten. Na 1 jaar volgt via een evaluatie een besluit over (structurele) 

voortzetting voor dezelfde jaarbedragen (Infostop houdt dan mutaties bij) ten laste van de algemene 

middelen. Over een jaar wordt ook bezien of aanbrengen van een touchscreen gewenst is. 

ad 2) De Info-Take zuil is een nieuwe mechanische zuil. Via het bewegen van een hendel wordt gratis 

een A3 plattegrond met straatnamenregister verkregen. De zuil is 2 meter hoog en hufterproef en heeft 

geen energieaansluiting nodig. De zuil gaat minimaal 10 jaar mee, op de plattegrond kunnen 

bezienswaardigheden extra geaccentueerd worden en is andere gemeentelijke info te vermelden. 

Infostop zorgt voor het onderhoud en de aanvulling van plattegronden. De kosten bedragen € 10.000, - 

(excl BTW). Het college kiest voor de aanschaf van 1 Info-Take zuil. De locatie (halte Zuidtangent, 

parkeergarage of anders) moet nader worden bepaald in overleg met de Centrum Management Groep 

(CMG). De bijlage A bevat voorbeelden van plattegronden, informatievoorziening en afbeeldingen van 

de Info-Take zuil. Commissieparagraaf: Doel is de leden van de Cie Ontwikkeling op de hoogte te 

stellen. Daartoe wordt de nota ter kennisname toegestuurd. 
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