
Beste auteur, denkt u aan het 

afschrift van het antwoord! 

s.v.p. sturen aan de Griffie 
Kantoor Zaandam / Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam 

Bezoekadres: Provincialeweg 33, Zaandam Telefoon via Amsterdam 

AANTEKENEN 
De gemeenteraad van Haarlem 
Postbus 511 
2003 PB HAARLEM 

Per telefax 0235115174 
Per e-mail obbo.reder@gmail.com 

Bij antwoord vermelden: 
BAE.4.12.63486 
De heer O. Reder 

Behandeld door: 
SE 
Telefoon: 020-6518888 
e-mail: s.essakkili@das.nl 

Datum: 
22 augustus 2013 
Fax: 020-6513601 

Betreft: verzoek om andere horeca aanduiding van pand aan de Zuiderstraat 39-41 op te 
nemen in het bestemmingsplan Oude Stad 

Geachte mevrouw, heer, 

Tot mij heeft zich gewend de heer O. Reder, wonende aan de Frans Leharstraat 135 te Heemste
de, naar aanleiding van het hiernavolgende. 

Cliënt is eigenaar van het pand aan de Zuiderstraat 39-41 te Haarlem. Dit pand is door de bur
gemeester van Haarlem gesloten in verband met illegale activiteiten die de voormalig exploitant 
(huurder) daar heeft verricht. Inmiddels is de huurovereenkomst met deze exploitant beëindigd 
en wenst cliënt het pand op zo kort mogelijke termijn weer te kunnen verhuren. 

Om herhaling van illegale activiteiten te voorkomen heeft de heer Fritz eerder namens cliënt ver
zocht om voor het pand een horeca 1 aanduiding in het vast te stellen bestemmingsplan op te 
nemen. Cliënt is daarbij, naar nu blijkt, onjuist voorgelicht over de gebruiksmogelijkheden bij 
een horeca 1 aanduiding. Cliënt wenst immers het pand ook aan de exploitant van een restaurant 
of snackbar te kunnen verhuren. Dat is slechts mogelijk indien een horeca 2 aanduiding in het 
bestemmingsplan wordt opgenomen. 

Amsterdam 

Namens cliënt verzoek ik u dan ook om in het vast te stellen bestemmingsplan een horeca 2 aan
duiding op te nemen zodat cliënt niet te zeer beperkt wordt in de mogelijkheid om zijn pand (in 
de toekomst) te kunnen verhuren aan exploitanten die in hoofdzaak maaltijden wensen te ver
strekken. 

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. 

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekenngmaatschappi] N.V. KKVf 
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Hoogachtend, 

DAS 

Dhr.mr. S. Essakkili 
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