
Geachte raadsleden, 

  

Als organisator van de Antiekmarkten, alsmede Huis-Tuinmarkten, op de DREEF 

te Haarlem heb ik van de beleidsambtenaren te horen gekregen dat B & W  

zelfstandig een besluit gaat nemen over de inrichting  oostzijde Dreef en Houtplein. 

Bij alleen onderhoud is het gebruikelijk dat dit niet  langs de raadscommissies 

gaat, aldus hun betoog. 

Verbazing alom bij ons, want wat hier staat te gebeuren gaat veel verder dan alleen 

onderhoud en zou zeker ter besluit eerst langs de raad dienen te gaan. 

Een dusdanige  verandering, voetpad oostzijde Dreef versmald, fietspad 

verlegd, onze themamarkten kapot gemaakt.  Door die versmalling: van een 

gezellige dubbele rij kramen naar 1 enkele rij kramen over de hele lengte van de 

Dreef, waar wij dan geen brood meer in zien. 

  

De markt moet één gezellig geheel zijn. In een versnipperde markt, bijvoorbeeld nog  

20 kramen  afgezonderd aan de overkant van de brede drukke Paviljoenslaan  

(paadje naast Fonteinlaan)  zien wij, organisator én handelaren, niets.  

Het  Dreef-voetpad moet zijn huidige breedte behouden, een boulevard naar Franse 

stijl, passend bij het monumentale karakter. 

109 kramen kan ik daar kwijt (door nieuwbouw Provinciehuis tijdelijk minder). 

Het duurde jaren om zoveel Antiekhandelaren én bezoekers aan te trekken, na 

veel reclamegeld en moeite. En dan nu deze toeristentrekker weer afbreken? Schandalig! 

 

De Inspraakprocedure liep op 9 juni af en zij streven er naar om al in september 2014 

met de werkzaamheden te starten. Ik verwacht derhalve een snel besluit van B & W, 

waarbij de Gemeenteraad gepasseerd, buiten spel gezet wordt. Alstublieft, laat dat 

niet gebeuren. De Gemeenteraad is hier het hoogste orgaan, niet B & W. 

Ongeveer 2 jaar terug heb ik ingesproken bij Commissie Ontwikkeling. Mij werd toen  

gezegd dat ik veel te vroeg kwam, de details rondom de renovatie Dreef zou pas na 

de nieuwbouw van het Provinciehuis ter besluit bij de Commissie Ontwikkeling langs 

komen. Niet dus, B & W wil eigenhandig het besluit nemen, u er buiten laten. 

Hoogachtend, 

Alice de Nijs 

Marshallstraat 17 

2037 HJ Haarlem 

06-10144717 

 


