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Betreft

Inbreng tbv. commissie beheer dd. 20 febr. vanuit Winkeliersvereniging Cronjé, 

Theo Bonsen, voorzitter, 

Voorzitter,

Ik spreek namens het bestuur van de Winkeliersvereniging Cronjé en namens 

onze ledenvergadering.

Ik kan kort zijn. Wij kunnen ons vinden in het voorliggende B&W-besluit. Alle externe 

deskundigen en verreweg de meeste winkeliers vinden dat de Cronjé weer open moet. 

Openstelling is een goed startpunt voor een verdere positieve economische ontwikkeling 

van onze straat. We zijn er dan nog niet. Heel wat zal moeten worden uitgewerkt. 

Dat gaan we samen met de  gemeente in een werkgroep doen.

De laatste jaren heeft ons bestuur verschillende stukken opgesteld, waarin uitgebreid de 

argumenten voor openstelling van de Cronjéstraat op een rij zijn gezet. Al deze stukken 

zijn u bekend. Ik noem kort de drie belangrijkste. 

- Drie jaar geleden werd onder alle winkeliers (dus niet alleen onze leden) een enquete 

gehouden over de toekomst van de Cronjé, waarbij 75% zich voor openstelling van de 

Cronjé verklaarde. 

- Twee jaar geleden, op 1 november, presenteerden wij een uitgebreide beleidsvisie, die 

door onze leden en de straat breed werd en wordt gedragen. 

- Vorig jaar organiseerden wij een werkconferentie met 75 betrokkenen, waar ook de 

burgmeester sprak en de hele raad was uitgenodigd. Over de al dan niet openstelling 

voor auto’s van de Cronjé hadden wij aan de belangrijkste deskundige in Nederland op 

het gebied van winkeleconomie en de toekomst van winkels en winkelstraten als de 

Cronjé, prof. Cor Molenaar, advies gevraagd. Hij presenteerde toen zijn rapport. 

Dat was glashelder. 

Ik citeer zijn eindconclusie: Als de straat in deze vorm gehandhaafd blijft, met de be-

staande verkeer beperkende maatregelen, zal dit negatieve gevolgen hebben voor de 

ondernemers met een groeiende leegstand tot gevolg en uiteindelijk verpaupering van de 

straat en de wijk. Gelukkig hebben de ondernemers al duidelijke stappen genomen om dit 

te voorkomen. De visie zoals verwoord in het beleidsplan van de winkeliersvereniging van 

1 nov. 2012 is hier een duidelijk en zeer goed voorbeeld van. Ik adviseer de gemeente en 

de ondernemers om samen te werken op basis van dit advies. Openstelling van de Cronjé 

dus, want bereikbaarheid is voor een koopstraat essentieel.
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Op de werkconferentie die ik al noemde was de eindconclusie dat vrijwel iedereen, inclu-

sief het MKB, het hoofdbedrijfschap detailhandel en de wijkraad, de visie van het bestuur 

en leden van de Winkeliersvereniging en van prof. Molenaar deelde.  En dat slechts een 

enkeling daar anders over dacht.

Voorzitter, 

Wij als winkeliersvereniging  gaan ervan uit dat de raad adviezen van deskundigen als 

prof. Molenaar en de ervaringsdeskundigheid van de winkeliers ter harte neemt. Een 

gefundeerde weerlegging van de argumenten voor weer openstelling hebben wij overigens 

tot op heden nog niet gehoord.

Vijf jaar geleden werd door de gemeente de Cronjé met paaltjes afgesloten. Slecht voor 

de winkeliers, slecht voor veel consumenten en  al jaren een lege parkeergarage. Daarna 

heeft de gemeente niets meer aan de Cronjé gedaan. Beloften van investeringen in de 

straat zijn niet nagekomen. En nu gaan de paaltjes er weer uit. Hopelijk gaat de gemeente 

ons nu wel steunen, echt steunen. We vragen daar al jaren om. De derde winkeleconomi-

sche motor van Haarlem verdient dat.

Dank u wel. 

Theo Bonsen (voorzitter)  Martin Hop (secretaris)
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