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Onderwerp
Aanwijzing koopzondagen 2008

B & W-vergadering van 18 dec. 2007

Bestuurlijke context
Winkelcentra en individuele winkelbedrijven/organisaties dienen elk najaar wensen in voor
koopzondagen in het nieuwe kalenderjaar. Ook voor 2008 willen zij tijdig weten welke koopzondagen
het college van B&W aanwijst.
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 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 extra aan te wijzen.

Bij de aanwijzing van de koopzondagen worden de wensen van de drie grote winkelcentra en een aantal
wensen van individuele aanvragers gehonoreerd (niet alle wensen zijn in te willigen). Dit leidt voor
2008 tot de volgende verdeling per stadsdeel:
I) Centrum: 12 + 7 toeristische koopzondagen; II) Noord: 12; III) Zuidoost: 12;
IV) Zuidwest: 12; V) Waarderpolder: 12.
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.

Data-overzicht van de winkelopenstelling op zon- en feestdagen in 2008:
I Centrum:
6 januari, 3 februari, 2 maart, 30 maart, 6 april, 27 april (Bloemencorso),
4 mei, 1 juni, 6 juli (Toeristische markt), 3 augustus (Culinair), 7 september,
5 oktober, 2 november (Kunstlijn), 16 november (Intocht Sint), 30 november, 7 december,
14 december (Kerstmarkt), 21 december (Kadomarkt), 28 december.
II Noord:
30 maart, 27 april, 25 mei, 29 juni, 27 juli, 31 augustus, 7 september, 28 september,
26 oktober, 30 november, 21 december, 28 december
III Zuidoost:
27 januari, 24 februari, 30 maart, 27 april, 25 mei, 31 augustus, 28 september, 26 oktober,
23 november, 30 november, 21 december, 28 december.
IV Zuidwest:
24 maart, 6 april, 13 april, 20 april, 4 mei, 12 mei, 18 mei, 1 juni, 7 september, 14 december,
21 december, 28 december.
V Waarderpolder:
24 februari, 24 maart, 30 maart, 27 april, 1 mei, 12 mei, 1 juni, 7 september, 12 oktober,
19 oktober, 21 december, 26 december.




