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Bijlage III  Overzicht reacties 
 

Inhoudsopgave 

 

Achtereenvolgens bevat deze bijlage de volgende onderdelen: 

--  Raadsvragen en antwoorden 

--  Verslag cie Ontwikkeling 

--  Motie simpel uitstalbeleid, een pré voor het MKB 

--  Verzoek mening en reacties ondernemers binnenstad  

--  Petitie en overzicht van ondernemingen tegen uitstalbeleid/verbod 

--  Foto Grote Houtstraat 1982. 

 

 

Raadsvragen en antwoorden 

 
Commissie Ontwikkeling, 28 augustus 2014: Reclame- en uitstallingenbeleid 

Pascal Spijkerman (D66) 

Frits Garretsen (SP) 

De SP en D66 zijn beiden voorstander van het optimaliseren van het ondernemersklimaat 

voor onder andere het MKB. Daarbij hoort het zoveel mogelijk uitgaan van vertrouwen en het 

schrappen van overbodige beleidsregels. Ook in het coalitieakkoord wordt 

een‘dereguleringsagenda’ aangekondigd. Natuurlijk blijven er regels nodig, maar dat moet 

dan 

heldere en voor iedereen begrijpelijke regelgeving zijn. Het ‘Reclame- en uitstallingenbeleid 

’is dat nog niet.D66 en de SP worden regelmatig aangesproken door ondernemers die het 

huidige Reclame en 

Uitstallingenbeleid nog steeds een bureaucratische nota vinden. Hoewel in 2013 met onder 

andere het afschaffen van vergunningplichten flinke stappen in de goede richting zijn gezet, 

blijft het een ontoegankelijk en moeilijk werkbaar stuk. Er worden veel verschillende soorten 

reclame en uitstallingen onderscheiden, waarbij voor elke categorie weer andere regels 

gelden. Bovendien gaat het huidige beleid nog teveel uit van wantrouwen. Zo schrijft de 

gemeente voor dat ‘bij windkracht 7 of hoger geen staande banieren mogen worden 

uitgestald’. Desgevraagd is aangegeven dat de gemeente hierop nog nooit heeft hoeven 

handhaven. Logisch, ondernemers beschikken natuurlijk over gezond verstand, wat de regel 

overbodig maakt. De SP en D66 hebben hierover een aantal technische vragen gesteld. Deze 

vragen en de antwoorden daarop vindt u bijgevoegd. Tevens zijn wij in gesprek gegaan met 

de behandelend ambtenaren. Op basis daarvan blijkt het beleid op enkele punten verbeterd te 

kunnen worden, zodat er noodzakelijke en begrijpelijke regelgeving overblijft. 

Tegelijkertijd is er behoefte aan actualisatie. De nota stamt weliswaar uit 2013, maar gaat 

blijkens de beantwoording van de technische vragen nog uit van oude passantenmetingen uit 

2010, terwijl er inmiddels nieuwere cijfers beschikbaar zijn. Naast versterking van het 

ondernemersklimaat wil het college bezuinigingen realiseren door deregulering. Niet minder 

handhaven, maar het aantal regels verminderen is daarbij het credo. 

Dat geldt ook voor het Reclame- en uitstallingenbeleid. 

Kortom, wij vragen het college om in dialoog met de Centrum Management Groep, 

ondernemersverenigingen en andere relevante partijen, het Reclame- een 

uitstallingenbeleid nog eens kritisch tegen het licht te houden. Zodat heldere regelgeving 

overblijft, er vertrouwd wordt op het gezond verstand van ondernemers, een actualisatie 
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plaatsvindt t.o.v. 2010 en een vliegende start kan worden gemaakt met de 

dereguleringagenda en -taakstelling uit het coalitieprogramma. 

Op de volgende pagina doen wij een aantal suggesties die kunnen worden meegenomen in de 

verbeterslag. Dit is nadrukkelijk een niet-limitatieve lijst, die door de Centrum Management 

Groep, ondernemers en andere betrokkenen makkelijk kan worden aangevuld. 

Niet-limitatieve suggestielijst ter verbetering Reclame- en uitstallingenbeleid 

Inleiding 

In de inleiding aangeven dat de regels voor reclame in dit beleidsstuk alleen gelden 

voorreclame op de openbare weg en niet voor reclame in een zaak (dat mag gewoon, 

namelijk).Daarnaast verwijzen naar landelijke wet- en regelgeving, zoals de Code van de 

Reclame Code Commissie. Dat voorkomt onnodige overlap met de gemeentelijke 

regelgeving. 

Uitstallingen 

Schrappen van het uitstalverbod en handhaven bestaande algemene regels voor ruimte van 

voetgangers, hulpdiensten (obstakelvrije strook van minimaal 3,5 meter) en de huidige 

uitstallingsregels voor beschermd stads- en dorpsgezicht uit hoofdstuk 3. Het verschil 

tussenstraten met een uitstalverbod en andere straten is nu al verwaarloosbaar. Groenten en 

fruit 

mag namelijk nu al 0,8 meter uitsteken in straten met een uitstalverbod in de huidige situatie. 

In straten zonder uitstalverbod mag alles nu al 1 meter uitsteken. 

Algemene regels voor uitstallingen 

Deze regels zijn verwoord in het huidige hoofdstuk 3. Wij stellen voor om de volgende regels 

te schrappen: 

1. Lid 1. Het uitstalverbod wordt immers opgeheven. 

2. De uitzonderingen bij het uitstalverbod (lid 2). Niet meer van toepassing nu het 

uitstalverbod vervalt. 

3. De uitstalling moet direct tegen de gevel worden geplaatst (lid 5). Niet nodig omdat er al 

een maximale afstand vanuit de gevel geldt. 

4. Uitstalverbod voor banieren bij windkracht 7 of meer (lid 8). Onnodig, winkeliers hebben 

een gezond verstand. Bovendien is het burgerlijke recht hier van toepassing (veroorzaken van 

gevaar). 

5. Deuren en portieken moeten worden vrijgehouden (lid 12). Onnodig, het veroorzaken van 

hinder is sowieso verboden. 

Vergunningsvrije reclame 

Deze regels zijn verwoord in hoofdstuk 2, dat nu elf beleidsregels bevat. Wij stellen voor het 

aantal regels voor vergunningsvrije reclame terug te brengen tot vier, namelijk: 

1. Alle niet verlichte opschriften en aankondigingen van maximaal 1 m2 zijn 

vergunning vrij. Voor luifels geldt dit maximum niet. 

2. Eén vlag per parcelleringseenheid is toegestaan, behalve in een beschermd stads- en 

dorpsgezicht. Daar mag het enkel bij maatschappelijke voorzieningen. 

3. Reclameborden op sportvelden, tenzij gericht op de openbare weg. 

4. Tijdelijke spandoeken van een ideële aard, mits aangebracht op een minimale hoogte van 

4,2 meter boven de openbare weg. 

Let wel: door het clusteren van de huidige voorschriften wordt de regelgeving 

m.b.t.vergunningvrije reclame makkelijker hanteerbaar dan nu het geval is. 

Reclame voor een bepaalde tijd 

Bij de regels voor steigerdoeken (hoofdstuk 5, lid 5) kunnen sub i en j worden geschrapt, 

omdat hier al landelijke regelgeving voor is. 

Frits Garretsen (SP) en Pascal Spijkerman (D66) 
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Beantwoording technische vragen SP en D66 over ‘Reclame- en uitstallingenbeleid’ 

1. De regels m.b.t. reclame en uitstallingen zijn neergelegd in de nota ‘Reclame- en 

uitstallingenbeleid’. Deze beleidsregels hebben rechtswerking. Waarom is er niet voor 

gekozen om deze regels op te nemen in een uitstalverordening? 

Ad 1 In de APV heeft het college de bevoegdheid gekregen van de Raad om nadere regels vast 

te stellen over uitstallingen. De regels over gevelreclame zijn door de Raad vastgesteld, de 

Raad is bevoegd welstandsregels vast te stellen op grond van de Wet Algemene Bepalingen 

Omgevingsrecht (Wabo). Er is voor gekozen om alle regels in één stuk te zetten zodat de Raad 

wel inspraak kon hebben in alle regels, dus ook die over uitstallingen. De nota is na 

amendementen door de Raad vastgesteld in de Raadsvergadering van 04/07/2013. 

2. In een aantal straten geldt een uitstalverbod onder meer voor straten in het 

voetgangersgebied met de grootste passantenintensiteit. Kunt u ons de metingen van het 

aantal passanten toezenden van zowel de straten in het voetgangersgebied waar geen als van 

de straten waar wel een uitstalverbod van kracht is? 

Ad 2 In 2010 zijn passantenmetingen gedaan door Locatus. De bestanden zijn gekocht door 

de gemeente van Locatus voor intern gebruik. 

3. Zijn er na de totstandkoming nog metingen geweest, zo ja welke? 

Ad 3 Deze maand volgen nieuwe gegevens waarvan de verwachting is dat de uitkomsten niet 

veel zullen afwijken van de eerdere metingen. 

4. De politie constateert dat voor doorstroming het voetgangersgebied zoveel mogelijk 

obstakelvrij moet, in verband met de bereikbaarheid van de hulpdiensten. In de nota wordt 

gesproken over een strook van 3,5 meter. Mocht in die straten in het voetgangersgebied, waar 

nu een uitstalverbod geldt, na opheffing van het uitstalverbod een obstakelvrije strook van 3,5 

meter resteren, wat is dan nog de reden om een uitstalverbod te handhaven? 

Ad 4 De reden dat het college en de Raad hebben gekozen voor een uitstalverbod is de 

uitstraling in de monumentale binnenstad in samenhang met de beschikbare ruimte, 

verkeersveiligheid en de passantenstromen. 

5. Uitstallingen mogen tot 1 meter afstand van de gevel. Waarom kan in die straten waar nu 

een uitstalverbod geldt en waar na opheffing van dat verbod niet een obstakelvrije strook van 

3,5 meter resteert, die afstand van 1 meter niet worden beperkt tot bijvoorbeeld 0,5 meter 

zodat wel aan de hierboven genoemde voorwaarde wordt voldaan. 

Ad 5: Niet alleen het openhouden van een strook van 3,5 is van belang geacht. Zie ook Ad 4. 

6. Weet u dat in straten met een uitstalverbod nu vaak fietsen tegen de winkelgevels worden 

geplaatst? Die fietsen nemen nu ook ruimte in beslag. Is het dan niet te verkiezen om 

uitstallingen toe te staan? 

Ad 6 Het wild parkeren van fietsen is in het gehele centrum een probleem, niet alleen in de 

straten met een uitstalverbod. Uitstallingen toestaan is geen oplossing om het fietsenprobleem 

aan te pakken. 

7. In straten met een uitstalverbod mag wel een reclame-uiting vlak tegen de gevel worden 

geplaatst, maar geen koopwaar. Bij een bloemenzaak wel planten maar geen planten die te 

koop worden aangeboden. Wat is de zingeving van deze regel? 

Ad 7 Gevelreclame wordt met een omgevingsvergunning vergund en is ook aan bepaalde 

regels gebonden. Het wordt niet op de openbare weg geplaatst. Om tegemoet te komen aan de 

wens van ondernemers is het toegestaan aan de gevel bloembakken, een bankje en dergelijke 

te plaatsen om de gevel op te fleuren en aantrekkelijker te maken. 

8. De gemeente wil de komende jaren verder gaan dereguleren. Wat zijn in dat kader “quick 

wins” voor het huidige reclame- en uitstallingenbeleid? Met andere woorden: wat zijn 

mogelijke dereguleringsmaatregelen voor de huidige nota? 
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Ad 8 Het beschermd stadsgezicht opheffen en geen enkele regel meer verbinden aan het waar, 

wat en hoe van de reclame/uitstalling. Met andere woorden een wildgroei aan reclame 

toestaan. Geen regels en geen handhaving. 

9. Het college van burgemeester en wethouders kan gemotiveerd afwijken van deze regels. 

Hoe vaak is dat gebeurd sinds inwerkingtreding van de nota en op welke punten met welke 

argumentatie? 

Ad 9 Is nog niet gebeurd. 

10. In hoeverre wordt daarbij het al dan niet bestaan van een burenakkoord (draagvlak in de 

buurt) meegewogen? Oftewel, als de buren in de wijde omtrek akkoord zijn meteen uitstalling 

die tegen de regels is, mag dit dan alsnog? 

Ad 10 Het reclame- en uitstallingenbeleid is vastgesteld door college en raad. Indien er wordt 

afgeweken van de regels moet dit worden voorgelegd aan het college (zie uw vorige vraag) 

11. In de nota is de vergunningplicht zoveel mogelijk komen te vervallen. De 

voorschriften die voorheen werden weggeschreven in een vergunning, staan nu allemaal in de 

nota genoemd. Het betreft hier zeer specifieke voorschriften over hoogtes, afstanden en 

dergelijke. Wij begrijpen dat dit het voor de handhavers op straat makkelijker toetsbaar 

maakt. Is er nog een andere reden om de voorschriften zo specifiek te maken? Wat zijn de 

consequenties als volstaan wordt met algemenere voorschriften als ‘het niet in het gedrang 

komen van de veiligheid’ of ‘behoud van de ruimtelijke kwaliteit’? 

Ad 11 Om willekeur te voorkomen is er voor gekozen om invulling te geven aan de algemene 

termen als: niet belemmerend, verkeersveilig etc. Om niet over elke casus na te hoeven 

denken is vastgelegd wat we onder deze begrippen verstaan. Elk geval wordt gelijk 

beoordeeld. Verder schept dit duidelijkheid voor ondernemers, zij weten waar ze aan toe zijn 

 

 
 
 
 
 
Beantwoording aanvullende technische raadsvragen 3 juli 2014 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Vraag 1: 
Wat zijn uw inziens de feitelijke consequenties van het schrappen van onderstaande 
regels? Meer specifiek: wat zijn de praktische gevolgen voor elk van de belangen 
genoemd in artikel 14 lid 4 APV? 

In de nieuwe APV van de gemeente Haarlem is aangesloten bij het model van de VNG. Er 
heeft een vernummering van de artikelen plaatsgevonden conform het model. Ook is het 
vergunningstelsel geschrapt en is gekozen voor algemene regels die zijn opgenomen in 
hoofdstuk 3. In dat kader moeten de algemene regels ook gelezen worden. In plaats van de 
vergunningen gelden nu de algemene regels. 
Het artikel luidt nu: 
Artikel 2:10 Voorwerpen op, aan of boven de weg 

1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de 

publieke functie daarvan, indien: 

a. het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid of veiligheid 

van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen 

voor het beheer of onderhoud van de weg; of 

b. het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
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2. Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval sprake wanneer 

niet tenminste een vrije doorgang van 1.50 m wordt gelaten op het voor voetgangers bestemde 

gedeelte van de weg. 

3. Het college kan in het belang van de openbare orde, de woon- en leefomgeving, de 

redelijke eisen van welstand en het doelmatig en veilig gebruik van de weg nadere regels 

stellen ten aanzien van uitstallingen en reclameborden, voorwerpen ten behoeve van 

(bouw)werkzaamheden, alsmede ten behoeve van foto- en filmopnamen. 

4. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid. 

Het gaat conform artikel 2:10 lid 4 om de volgende belangen waar de nadere regels over 
mogen gaan: 
1. Openbare orde 
2. Woon- en leefomgeving 
3. De redelijke eisen van welstand 
4. Doelmatig en veilig gebruik van de weg 
*Hoofdstuk 2, lid 11: ‘Reclame op luifels en zonneschermen mits aangebracht middels losse 
letters op de volant’. Is zelfde als hoofdstuk 2, lid 4. 
Goed gezien, voorschrift 11 kan vervallen. 
*Hoofdstuk 2, lid 9: in de inleiding of begrippenlijst kan worden aangegeven dat reclame in 
dit beleidsstuk betrekking heeft op de openbare ruimte 

Om discussies en vragen te voorkomen schept dit duidelijkheid. Als reclame in de zaak voor 
een raam hangt mag het gewoon. Uiteindelijk bespaart deze duidelijke regel tijd en geld. 
Hoofdstuk 3, lid 2 sub b: ‘Toegestaan is 1 bankje of maximaal 2 bloembakken en dergelijke’. 
Kan toch vervallen, aangezien de aantallen arbitrair zijn en de toevoeging ‘en dergelijke’ de 
opsomming vanwaar de ontdoet? 
En dergelijke is toegevoegd om niet te star om te gaan met voorwerpen voor de zaak die een 
toegevoegde waarde kunnen hebben voor de uitstraling van een zaak. Over de aantallen is 
nagedacht en die zijn limitatief bedoeld. Een bankje of een bloembak hebben een andere 
uitstraling dan rekken met voorwerpen. Als dit voorschrift vervalt hoe maken we dan 
duidelijk waar de ruimte ligt? 
Hoofdstuk 3, lid 5: ‘De uitstalling moet direct tegen de eigen gevel worden geplaatst’. Niet 
van belang, aangezien het toch al binnen de maximale afstanden vanuit de gevel dient te 
passen? 
Bij het plaatsen van bijvoorbeeld stoepborden en andere losse voorwerpen tegen de eigen 
gevel blijft er meer ruimte over voor passerende voetgangers. Waarom de maximaal 
toegestane ruimte in beslag laten nemen als het niet nodig is. Waar uitstallingen staan is de 
openbare ruimte niet meer beschikbaar voor anderen. Naast het belang van ondernemers 
beschermen wij ook het algemeen belang. 
Hoofdstuk 3, lid 3/4/6: of het nu een banier of iets anders betreft, is toch niet van belang? Is 
het niet mogelijk om deze regels om te vormen tot een regel waarbij niet specifiek de 
categorie ‘banieren’wordt aangehaald? 
Het gaat specifiek om de banieren daarom zijn deze voorwerpen ook benoemd. 
Banieren met handelsreclame zijn erg gewild bij de ondernemers. In het vorige beleid was 
hier niets voor geregeld en was er sprake van een wildgroei. We konden hier niet op 
handhaven. De wens van het bestuur was om regels te maken zodat de banieren het 
beschermd stadsgezicht niet meer zouden ontsieren. De vlaggen steken namelijk hoog uit 
voor de historische gevels. 
In artikel 3 is het verbod opgenomen voor specifiek banieren die niet mogen worden 
geplaatst in het beschermd stadsgezicht. Andere uitstallingen mogen wel worden geplaatst 
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mits geen uitstalverbod geldt. Het verbod op banieren geldt dus voor het gehele beschermd 
stadsgezicht. Ondernemers mogen wel andere uitstallingen plaatsen zoals een stoepbord of 
winkelwaar. 
Hoofdstuk 3, lid 8: ‘Bij windkracht 7 of hoger mogen geen staande banieren worden 
uitgestald’. 
De voorschrift kan vervallen, we gaan uit van het gezonde verstand van de ondernemers. 
Hoofdstuk 3, lid 9. 
Dit voorschrift is opgenomen naar aanleiding van jurisprudentie. Er is een uitspraak waarbij 
is aangegeven door de rechter dat speeltoestellen moeten worden toegestaan ook al stelt 
de gemeente een uitstalverbod in. 
Hoofdstuk 3, lid 12. Argumentatie van schrappen: het veroorzaken van hinder is sowieso 
verboden 

Het zou voor zich moeten spreken. In de praktijk levert dit discussies op. Voor 
toezichthouders is dit een duidelijk voorschrift. Valt ook onder gezond verstand. Ik zou 
echter zonder nader overleg met toezicht dit voorschrift willen schrappen. 
Hoofdstuk 5, lid 5, sub i: ‘De reclame-uiting moet passend zijn binnen de code van de 
reclamecodecommissie’. Is al landelijke wetgeving, toch? Dus hoeft niet nogmaals in lokale 
wetgeving genoemd te worden. 
Ja, is voor de volledigheid genoemd maar strikt genomen geldt dit gewoon al. 
Hoofdstuk 5, lid 5, sub j: ‘Alcohol- en tabaksreclame op steigerdoeken is niet toegestaan’. Is 
al landelijke wetgeving, onnodige overlap? 
Ja, is voor de volledigheid genoemd maar strikt genomen geldt dit gewoon al. 
Vraag 2: 
Wat zijn de feitelijke consequenties (voor belangen genoemd in artikel 14 lid 4 APV) 
van overstappen naar een regime waarvoor onderstaande uitgangspunten gelden: 

Zie ook mijn opmerking bij vraag 1. 
*Alle regels, uitgezonderd lid 1, uit hoofdstuk 2 laten vervallen en toevoegen dat alle niet 
verlichte opschriften en aankondigingen van maximaal 1 m2, inclusief op luifels, 
vergunningvrij zijn en 1 vlag per winkel is toegestaan? 
De voorschriften van hoofdstuk 2 beschermen een welstandelijk belang. 
Het gevaar van(te) korte omschrijvingen is dat de inhoud onduidelijk kan worden. Er is een 
spanningsveld tussen voorschriften op hoofdlijnen en duidelijkheid voor de ondernemer en 
handhaver. Mijn mening is dat we aan één kant klantgericht moeten zijn. De ondernemer wil 
duidelijkheid en weten wat wel en niet mag. Verder mag geen willekeur ontstaan omdat 
regels voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Van de toezichthouders kunnen we niet 
verwachten dat hij/zij elke 
situatie/klacht specifiek kan beoordelen. Daar is te weinig kennis en tijd voor. Eenduidige 
regels voorkomen dit probleem en besparen uiteindelijk tijd en kosten. Deregulering moet 
geen doel opzich worden. 
Ik mis in de omschrijving dat vlaggen binnen het beschermd stadsgezicht niet zijn 
toegestaan. Dit voorschrift is opgenomen na veel bestuurlijke discussie over vlaggen die de 
gevels in het beschermd stadsgezicht ontsieren. 
*Schrappen uitstalverbod en handhaven algemene regels voor ruimte voor voetgangers, 
brandweer en de regels voor beschermd stads- en dorpsgezicht. Het verschil tussen straten 
met een uitstalverbod en andere straten is in de huidige regelgeving al verwaarloosbaar. 
Groenten en fruit mogen namelijk nu al 0,8 meter uitsteken in straten met een uitstalverbod 
in de huidige situatie. In 
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straten zonder uitstalverbod mag alles nu al 1 meter uitsteken. 
Het hanteren van een uitstalverbod in bepaalde straten is een politiek/bestuurlijke keuze 
gebaseerd op aspecten als doorstroming van passanten, welstand en verkeersveiligheid. Het 
verschil tussen straten met en zonder uitstalverbod uit zich in het plaatsen van allerlei 
winkelwaar, stoepborden, rekken met artikelen, bakken met schoenen e.d. Bij straten met 
een uitstalverbod staan die artikelen niet buiten op straat. Dit is buiten ook waar te nemen. 
De uitzondering voor groente en fruit is gebaseerd op jurisprudentie. Feitelijk zijn er op dit 
moment geen groente- en fruitzaken in straten met een uitstalverbod gevestigd. De kans dat 
in de toekomst 
groente- en fruit zaken zich vestigen in straten met dergelijke huren is zeer klein. 
 
 
 
 

Verslag cie Ontwikkeling 
 

6. Reclame- en uitstallingenbeleid, discussiestuk fracties D66 en SP 
De heer De Bruin is ondernemer geweest in de Anegang. Hij maakt zich nu sterk voor de 

ondernemers in Haarlem. In 2013 is het convenant Uitstallingen weer van kracht geworden. 

Er zijn straten met een uitstalbeleid en straten met een uitstalverbod. Dit is strijdig met 

hetgeen eerder is afgesproken. In 2010 werd de handhaving volledig stilgelegd totdat het 

nieuwe convenant er zou zijn. Alle ondernemers in de binnenstad zouden daarbij betrokken 

worden. Alleen ondernemers verbonden aan een winkeliersvereniging (5!) zijn betrokken 

geweest bij dat nieuwe convenant. Alleen winkeliersverenigingen aangesloten bij 

CityHaarlem of HaarlemCentraal werden benaderd. Dit beleid geeft oneerlijke concurrentie 

en dat is juist in deze lastige tijd heel schadend. De heer De Bruin pleit voor één beleid, 

gelijkheid voor alle straten, één regelgeving en daarmee eerlijke concurrentie. Hij vraagt de 

handhaving per direct stil te leggen. 

  

Vragen uit de commissie: 

De heer Spijkerman vraagt naar die gelijkheid in beleid. Straten zijn immers heel 

verschillend. 

De heer De Bruin licht toe dat het om eenduidige regelgeving gaat gelijk aan de straten waar 

geen uitstalverbod van toepassing is. 

De heer De Iongh vraagt of de straatverenigingen actief zijn en of er straten zijn zonder 

vereniging. 

De heer De Bruin memoreert dat er in 2012 slechts vijf actieve straatverenigingen waren. Hij 

ziet weliswaar de noodzaak in van actieve verenigingen, maar hij houdt ook vast aan de 

afspraken uit 2010. 

Onder zijn petitie staan nu 90 handtekeningen. Hij heeft vier straten door kunnen lopen. 80% 

van de winkeliers is voor versoepeling van het uitstalbeleid. 

De heer Drost vraagt in hoeverre de andere winkeliers hebben aangegeven inspraak te willen 

hebben. 

De heer De Bruin legt uit dat de ondernemers er geen weet van hadden en dus niet betrokken 

zijn geweest. 

De heer Amand benadrukt het belang van de winkeliers voor de stad. Hij vraagt of de heer 

De Bruin het alleen kan of dat hij daarvoor een organisatie nodig heeft. Het uitstalverbod 

verdient aanpassing. 

De heer De Bruin denkt dat een winkeliersvereniging zeker van nut kan zijn. 
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De voorzitter bedankt de heer De Bruin voor zijn bijdrage. 

  

De heer Spijkerman benadrukt dat D66 en de SP met 90 ondernemers hebben gesproken 

over het uitstalbeleid. Voorop staat dat er al veel verbeterd is. De huidige nota kent echter 

veel differentiatie in regelgeving en dat zorgt voor veel onduidelijkheid bij zowel 

ondernemers als handhavers. Hij pleit voor een zo simpel mogelijk uitstallingenbeleid. 

Uiteraard mogen veiligheidseisen niet in het gedrang komen en moeten voetgangers wel 

kunnen passeren. Bovendien staan er veel overbodige eisen in de nota, want elke ondernemer 

heeft ook gewoon gezond verstand. De nota is in 2013 opgesteld, maar gebaseerd op cijfers 

uit 2010. Een update is dus nodig. 

De heer Garretsen wijst op de beleidsregels voor de openbare orde, de handhaving, de 

welstand en de leefomgeving. Die doelstellingen komen ook met deze nieuwe beleidsregels 

aan bod. Handhaving wordt eenvoudiger. De nadruk ligt op algemene regels voor alle 

winkeliers. 

Mevrouw Van der Smagt is blij met dit discussiestuk: heldere regels, geen overbodige regels 

en vertrouwen in het gezonde verstand van de ondernemers. 

De heer Smit vraagt aandacht voor mensen met een handicap in hun beweging. In de 

Gierstraat is het nu al een probleem om met een rolstoel langs de uitstalling van de 

fietsenwinkels tussen voetgangers en fietsers de weg te vervolgen. Daar moet ook wel oog 

voor zijn. 

De heer Visser (CDA) memoreert dat er voor miljoenen is geïnvesteerd in de binnenstad. 

Diverse afspraken zijn gemaakt. De openbare ruimte behoort de gemeente toe en niet de 

ondernemers. De precario is inmiddels geregeld via de ondernemersbelasting. Als regelgeving 

niet begrepen wordt, schiet die tekort. Ondernemers zijn wel degelijk uitgenodigd mee te 

praten. Beducht is de heer Visser wel voor de uitstraling bij de monumentale panden. Hij zou 

over dit onderwerp wel een raadsmarkt willen houden samen met de winkeliers. 

De heer Visser (ChristenUnie) zoekt naar een balans tussen goede, heldere regelgeving, een 

mooie uitstraling van de binnenstad, goede toegankelijkheid voor rolstoelrijders en moeders 

met kinderen en ruimte voor de hulpdiensten. 

De heer Drost proeft dat de raad graag minder regels wil, maar hij zou graag het voorstel aan 

het college laten. Daarin dient dan wel de inbreng van de ondernemers meegenomen te 

worden. 

De heer Visser (CDA) oppert dat dit initiatief gebruikt kan worden om beter uit te leggen wat 

er al is. 

De heer Van Haga memoreert dat de VVD zich in de vorige periode hard heeft gemaakt voor 

het vrije uitstalbeleid. Mooi dat de nieuwe raad dit nu oppakt. 

De heer Visser (CDA) brengt hiertegenin dat er nu geenszins wordt gepleit voor een vrij 

uitstalbeleid. 

De heer Spijkerman pleit voor afschaffing van het uitstalverbod, maar noodzakelijke 

belangen dienen beschermd te worden. 

De heer Visser (PvdA) is de mening toegedaan dat er wel degelijk regels nodig zijn. 

Ondernemers hebben daar zelf ook om gevraagd. Regels moeten echter wel duidelijk zijn. 

Theorie en praktijk verschillen soms. Vreemde situaties vragen om een oplossing. Hij 

verzoekt de wethouder met ondernemers in gesprek te gaan. Ook de winkeliers in de 

Amsterdamstraat en in de Cronjéstraat hebben misschien behoefte aan een gesprek. 

De heer Garretsen weet dat bij de Rijksstraatweg de uitstallingen als gevolg van een gesprek 

nu worden gedoogd. 

  

Wethouder Langenacker benadrukt dat deze regelgeving tot stand is gekomen in 

samenspraak met de ondernemers in de stad. Alle winkeliers zijn wel degelijk betrokken 



9 

 

geweest, maar uiteraard niet in een een-op-eensituatie. Ze hebben de regels in de brievenbus 

gekregen. Dit beleid is daaruit voortgekomen. Centraal in dit beleid staan versimpeling van de 

regels en maatwerk. Veel ondernemers lopen aan tegen de verboden in bepaalde straten. 

Natuurlijk moet de regelgeving begrijpelijk zijn. De wethouder wijst op het voorstel om na 

een jaar het convenant te evalueren. Dit najaar komt het op de agenda. Ze zal daarbij de input 

van vanavond zeer serieus meenemen. 

De heer Visser (CDA) informeert naar de gevolgen voor de handhaving. 

Wethouder Langenacker informeert de commissie zo snel mogelijk over hoe ze hiermee wil 

omgaan. 

  

De voorzitter concludeert dat dit punt voldoende is besproken. 

  

 

Motie 
 

Motie: simpel uitstalbeleid, een pré voor het MKB 

De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen op 11 september 2014 

Overwegende dat: 

-De gemeente Haarlem het ondernemersklimaat  voor het MKB wil optimaliseren 

-Het geven van vertrouwen en schrappen van overbodige regels uit beleidnota’s daarbij van 

belang is 

-Er natuurlijk regels nodig blijven, maar dat dan heldere en voor iedereen begrijpelijke 

regelgeving moet zijn  

-Het college een taakstelling wil realiseren door het verminderen van regeldruk 

-Veel ondernemers uit de stad het ‘Reclame- en uitstallingenbeleid’ nog steeds een 

ontoegankelijk en onwerkbaar stuk vinden 

-Er daarnaast behoefte is aan een actualisatie (cijfers stammen uit 2010) en er een evaluatie is 

aangekondigd 

Verzoekt het college van B&W om:  

-In dialoog met de Centrum Management Groep, ondernemers en andere relevante partijen, 

het Reclame- en uitstallingenbeleid zodanig te versimpelen dat waar mogelijk slechts 

duidelijke algemene regels overblijven, op basis van objectieve criteria.  

-Binnen 6 weken een conceptnota te bespreken in de commissie Ontwikkeling. 

-Vanaf dat moment terughoudend te zijn met handhaving, indachtig de voorgestelde nieuwe 

algemene regels.   

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Motie Vreemd Simpel Uitstalbeleid, een pré voor het MKB. 

De motie ingediend door de fracties D66, SP, Trots, CU, GL, PvdA, VVD en AP wordt 

aangenomen; 

De fracties D66, SP, Trots, CU, GL, PvdA, VVD en AP stemmen voor de motie; 

Wethouder Langenacker zegt toe binnen 8 weken hierop terug te komen. 

Burgemeester Schneiders geeft aan dat niet op voorhand al terughoudend omgegaanzal 

worden met handhaving. 
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Mening peiling en reacties ondernemers binnenstad  

 
Verzoek (d.d. 30 september) mening ondernemers binnenstad 
 

 
   

 

1 EVALUATIE UITSTALLINGENBELEID BINNENSTAD HAARLEM 

In het convenant ‘Versterking van de economie in de binnenstad’ (2007-2012) hebben de partners binnen 
de Centrummanagement Groep Haarlem met elkaar afgesproken dat aan het eind van de 
convenantsperiode het toen geldende uitstallingenbeleid geëvalueerd zou worden. Er is toen via het 
centrummanagement (e-mailnieuwsbrieven en talrijke bijeenkomsten) een traject ingezet waarbij 
gepoogd is zoveel ondernemers en belangenorganisaties bij de evaluatie te betrekken. 

Eind 2013 is na rijp beraad het huidige beleid vastgesteld, waarbij direct werd afgesproken na een jaar 
opnieuw te evalueren. Dat moment is nu aangebroken. Ook al omdat de binnenstad een paar 
veranderingen heeft ondergaan (Hortusplein, Drossestraat, Rode Loper), is het een goed moment om nog 
eens goed naar de regels te kijken. 
 
Stukje geschiedenis 

Het uitstallingenbeleid is eind vorige, begin deze eeuw voor het eerst op de agenda gezet. Belangrijkste 
reden om nieuwe maatregelen te nemen, was de verrommeling in de binnenstad, maar ook aspecten als 
comfort voor bezoekers (geen obstakels voor invaliden, mensen met kinderwagens, rollators, 
etc.), veiligheid (in sommige straten) en uitstraling speelden een rol. Er werd toen besloten om in de 
straten die tot het kernwinkelgebied behoorden, de echt drukke winkelstraten, een uitstalverbod in te 
stellen. Met als enige uitzondering dat ondernemers binnen, tot een halve meter uit de gevel, wel 
mochten verfraaien (bv een plantenbak). Andere uitzonderingen zijn winkels met versproducten 
(bloemen, groenten en fruit). 

Evaluatie 

Wat vindt u? 

De gemeente Haarlem wil graag van u weten wat u er als ondernemer van vindt.  Momenteel worden 
zoveel mogelijk ondernemers en straatverenigingen benaderd om hun mening te geven over deze 
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ingewikkelde materie. De meningen zijn verdeeld: sommige ondernemers willen niets liever dan dat ze 
hun koopwaar buiten kunnen zetten, anderen zijn daar weer fel tegen. En wat vinden bezoekers van de 
stad ervan. Haarlem is momenteel de beste winkelstad van Nederland. Dat gaat vooral over de diversiteit 
van het winkelaanbod, maar Haarlem staat ook boven aan in allerlei lijstjes die vooral over uitstraling en 
aantrekkingskracht gaan. 

Stuur uw mening en/of suggesties naar info@haarlemcentraal.nl 

Klik hier om de folder met de huidige regels te bestuderen. 

Reacties graag zo spoedig mogelijk insturen, maar voor uiterlijk woensdag 8 oktober. 
   

 

 

 
 

 

 

   

WWW.CENTRUM-HAARLEM.NL - NIEUWE GRACHT 98/B - 2011 NL HAARLEM - TEL.: 06-57778378  

Klik hier als u geen email meer wenst te ontvangen van Centrum Haarlem. 

 

 

 

Overzicht reacties 

 
* 

Koningstraat 
Ten aanzien beleid uitstalling. 
 
Wij hebben na langdurige strijd geen verbod op uitstalling. Hopen dat dit na evaluatie dit zo blijft. 
 
Hoogachtend, 
 
Rob de Rek 
Voorzitter winkeliersvereniging Koningstraat 

 

 

* 
Antiquariaat Ysbrand van der Molen 
Koningstraat 7 
2011 TB Haarlem 
Openingstijden: wo - za 11:00 - 17:00 
                        donderdag 12:00-17:30 
Tel. 023 - 532 58 40 
Internet: www.ysbrand.nl 
e-mail: info@ysbrand.nl 

mailto:info@haarlemcentraal.nl
http://mailservice.lionhead.nl/redir/3651/288898?r=www.centrum-haarlem.nl%2Fdownloads%2FFolder%2520uitstallingenbeleid.pdf
http://mailservice.lionhead.nl/redir/3651/288898?r=www.haarlem.nl
http://mailservice.lionhead.nl/redir/3651/288898?r=www.haarlemcentraal.nl%2F
http://mailservice.lionhead.nl/redir/3651/288898?r=www.mkb-haarlem.nl%2F
http://mailservice.lionhead.nl/redir/3651/288898?r=www.khn.nl%2F
http://mailservice.lionhead.nl/redir/3651/288898?r=www.vebh.nl%2F
http://mailservice.lionhead.nl/redir/3651/288898?r=www.haarlemlichtstad.nl%2F
http://mailservice.lionhead.nl/redir/3651/288898?r=www.centrum-haarlem.nl%2F
http://mailservice.lionhead.nl/optout/3651/e57c8b89e02a29063a1112882a1dc0d0/e.evertse@haarlem.nl
http://www.ysbrand.nl/
mailto:info@ysbrand.nl
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Ik ben voor uitstallen in de binnenstad. Er dient wel voldoende ruimte voor voetgangers 
gewaarborgd worden. 
  
Nu wordt er met twee maten gemeten: 
  
Er zijn gigantisch veel terrassen bijgekomen de laatste tijd. Kennelijk gelden alle argumenten 
die worden gehanteerd om uitstallingen tegen te gaan niet voor terrassen. 
  
Waar de gemeente Haarlem wel moeite mee heeft is het handhaven. Er is nu teveel sprake van 
willekeur en van "Een brutaal mens bezit de halve wereld".  
  
Dus stel uitvoerbare / haalbare en handhaafbare regels op die voor een ieder gelden. Dus zowel 
voor een terras als voor een uitstalling. 
  
Wat betreft verrommeling van de binnenstad zijn vooral de fietsen een probleem: de huidige 
rekken voor het plaatsen van fietsen voldoen totaal niet: ze staan te dicht op elkaar voor de 
moderne fiets met breed stuur en/of kratjes voorop, zodat men de fiets niet in het rek krijgt, met 
alle consequenties. 
  
De oplossing hiervoor is de rekken verder uit elkaar plaatsen: beter minder maar 
functionerende fietsrekken, dan veel maar niet-functionerende fietsrekken. 
  
Groet, Ysbrand van der Molen 
  
N.b, om een puinhoop te zien, hoeft men alleen maar in de Koningstraat langs het stadhuis te 
lopen, dus bestuurders gebruik uw ogen en los het op, u komt er elke dag langs. 

 

* 

Subject: Uitstallingsbeleid 
> From: bsaan@me.com 
> Date: Wed, 1 Oct 2014 09:03:30 +0200 
> To: info@haarlemcentraal.nl 
>  
> Beste, 
>  
> Ivm uitstallingsbeleid het volgende. 
>  
> Haarlem centrum kent veel verschillende soorten straatjes. 
>  
> Elke straat/winkeliersvereniging kijkt met zijn winkeliers naar wat mogelijk en esthetisch 
verantwoord is, rekening houdende met brandweer en mindervaliden. 
>  
> Zij levert het uitstalling-voorstel in bij de gemeente.  
> Deze controleert op veiligheid en bereikbaarheid. 
>  
> Essentie is: elke straat is anders, de ondernemers in de betreffende straat kunnen met 
elkaar kijken wat mogelijk en haalbaar is. Zij zullen samen de straat aantrekkelijk, veilig en 
toegankelijk vd bezoeker maken. 
>  
> Vr Groet Bert Saan 
 

* 

mailto:bsaan@me.com
mailto:info@haarlemcentraal.nl
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From: info@alphenstores.com 
> Date: Wed, 1 Oct 2014 09:10:02 +0200 
> To: info@haarlemcentraal.nl 
>  
> LS, 
>  
> Voor onze winkel, state of art store zijlstraat 61, is het van essentieel belang dat we één 
stoepbord op straat kunnen zetten met aantrekkelijke acties om de Haarlemmer en 
passanten enthousiast te maken voor een bezoek aan onze winkel! 
>  
>  
>  
> Met vriendelijke groet, 
>  
> Wilfred van Alphen, 
> State of Art Store, 
> Zijlstraat 61, 
> 2011 TK Haarlem, 
> 0611372783 
>  
 

* 

From: rick.griekspoor@quicknet.nl 
To: info@haarlemcentraal.nl 
Subject: uitstalling 
Date: Wed, 1 Oct 2014 10:12:38 +0200 

Goede dag, 
  
Menigeen heb ik al benaderd maar schiet niet op, het is hopeloos dat ik niets meer buiten mag zetten 
en waarom 
mag de een wel en de ander niet in de zelfde straat met dezelfde handel, wordt er soms betaald? 
mijn omzet is omlaag gegaan door 50 cm ruimte die ik in gebruik nam en daar ook uitstalling voor 
betaalde er is 
loopruimte genoeg over voor 3 personen naast elkaar, dus dat is geen probleem en dat na 12 jaar! 
Triest,  
mijn klanten denken vaak dat ik dicht ben al staat de deur open! 
Mijn vraag is doe hier A.U,B. iets aan. 
  
Ricky Griekspoor van Haren 
Winkel Kruisweg 51 2011 LA Haarlem 
mobiel 0627023882 
tel 023 5312131 
 

* 

From: dirkboterblom@hotmail.com 
To: info@haarlemcentraal.nl 
Subject:  
Date: Wed, 1 Oct 2014 08:13:39 +0000 

Beste mensen 

mailto:info@alphenstores.com
mailto:info@haarlemcentraal.nl
mailto:rick.griekspoor@quicknet.nl
mailto:info@haarlemcentraal.nl
mailto:dirkboterblom@hotmail.com
mailto:info@haarlemcentraal.nl
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het uitstal verbod kost mij enorm veel omzet.en daar de burgemeester voor Duurzaamheid 
is, 
heeft hij niet in de gaten dat hij nu juist de duurzaamheid tegenwerkt. 
ook betalen wij nog eens een hoop belasting geld over de verkochte tweede hands spullen. 
waarmee we dus ook de staatskas spekken.al  met al vind ik het dus super Dom. 
ik hoop dat u hier wat mee kan,en nodig u graag uit om eens nader kennis te maken. 
Gr Dirk boterblom   bijnagratismarkt  zijlstr 13-15 Haarlem. 
 

* 

From: info@joygiftshop.nl 
To: info@haarlemcentraal.nl 
Subject: uitstalverbod 
Date: Wed, 1 Oct 2014 10:30:37 +0200 

U heeft gevraagd om een mening over het uitstalbeleid hier in Haarlem. 
Persoonlijk denk ik dat er sprake is van een zekere mate van willekeur. 
De een mag wel en de andere niet. 
Waarom mogen bijvoorbeeld fietsenwinkels wel hun waar buiten zetten en andere winkels 
niet . 
Dat fietsenwinkels van voor het uitstalverbod hun waar binnen niet kwijt kunnen dus buiten 
mogen blijven uitstallen is begrijpelijk. Maar de nieuwe winkels van na de invoering van het 
uitstalverbod  mogen dat nu ook nog  terwijl andere (niet fietsen) winkels op het matje 
worden geroepen. 
  
De versproducten/ bloemen en terrasjes mogen dan weer wel.   
Waarom ?  omdat dit “gezellig “ staat ? 
De vraag is dan ook   wat is de norm ?  en wie bepaald wat gezellig is / het stadsbeeld niet 
aantast.?    De welstandscommisie ?  
 Zoals het nu is  ontstaat er onvrede omdat het een wel mag en het ander niet… 
Winkeliers begrijpen het niet en dat geeft onrust  en een gevoel van onrechtvaardigheid. 
Feit is ; als je iets buiten mag zetten dit absoluut voor meer verkoop zorgt en dat is in deze 
moeilijke tijden  mooi meegenomen. 
Een bonte verzameling van spullen op straat kan echter ook  een veel te rommelig 
straatbeeld opleveren. 
Het wordt dus altijd schipperen …   geef iedereen een beetje ruimte ( bijv 30 cm uit de muur 
)  en leg het beleid goed uit . desnoods per straat . 
Ik wens u veel succes… 
Cees van Schooten,  JOY GIFT SHOP        
 

* 

From: haarlem@dille-kamille.com 
To: info@haarlemcentraal.nl 
Subject: uitstalbeleid 
Date: Wed, 1 Oct 2014 08:41:42 +0000 

Beste Gemeente Haarlem, 
  

mailto:info@joygiftshop.nl
mailto:info@haarlemcentraal.nl
mailto:haarlem@dille-kamille.com
mailto:info@haarlemcentraal.nl
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Dille & Kamille is al sinds 1986 gevestigd in de Anegang, een van de gezelligste straatjes in de 

Haarlemse binnenstad. Een aantrekkelijke buitenpresentatie heeft al die tijd een belangrijk 

deel uitgemaakt van onze winkelformule en droeg heel veel bij aan de typische Dille & 

Kamille sfeer. Klanten kregen al op de stoep voor de winkel een voorproefje van het 

uitgebreide assortiment dat ze binnen zouden ontdekken: met tuin- en kruidenplanten, 

tuinspullen en bloempotten, rieten boodschappentassen en wat dies meer zij. Veel klanten 

wisten precies op welke dag we nieuwe planten binnenkregen en kwamen speciaal daarvoor 

naar de winkel – om daarna natuurlijk gezellig verder bij ons te shoppen. 
Onze plantencollectie – en de bijbehorende tuinartikelen – maakt in al onze winkels een heel 

bepalend en belangrijk deel uit van ons totale assortiment. Ons pand in de Anegang is heel 

klein, we hebben amper ruimte voor onze 'gewone' collectie huis-, tuin- en keukenspullen en 

voor de planten is binnen geen plaats. Bovendien gaan veel tuinplanten dood als ze binnen 

worden gepresenteerd. Doordat er nu al anderhalf jaar niets meer buitengezet mag worden, 

kan onze winkel geen planten meer verkopen – er wordt ons dus een deel van ons vaste 

assortiment 'uit handen genomen'. Dat zorgt voor aanzienlijk omzetverlies, niet alleen van 

planten zelf maar ook van alles er omheen: bloempotten, tuinspullen etc. Hetzelfde geldt 

voor rieten tassen en manden. 
We merken dat het aantal klanten terugloopt, ook omdat onze winkel er aan de buitenkant 

treurig en kaal uitziet – niet aantrekkelijk om naar binnen te lopen! Ook dat zien we terug in 

onze omzet. Ter illustratie stuur ik u een foto van onze buitenpresentatie (met een detail) 

voor en na de wijziging in het uitstalbeleid. En ook enkele foto's van de buitenpresentatie van 

andere Dille & Kamille winkels: zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe leuk het er uit zou 

kunnen zien! 
  
Voor alle duidelijkheid: Dille & Kamille is voorstander van een mooie, aantrekkelijke 

binnenstad, er zullen zeker regels nodig zijn om tot een goed uitstalbeleid te komen dat 

recht doet aan het historische karakter van Haarlem! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Clem van Nispen 
  
Vestigingsmanager 
Dille & Kamille Haarlem 
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* 

Date: Wed, 1 Oct 2014 11:23:09 +0200 
Subject: Uitstallingenbeleid Haarlem 
From: office@vipfashion.nl 
To: info@haarlemcentraal.nl 
CC: office@vipfashion.nl 

Beste, 
  
Het uitstallingen beleid wat Haarlem de afgelopen jaren heeft gevoerd heeft mijn inziens 

ook bijgedragen aan de titel “beste winkelstad van Nederland”. 
  
Wanneer winkeliers van alles buiten gaan zetten wat ook vaak gepaard gaat met acties, 

kortingen etc zal het binnen een half jaar weer een wild groei zijn van obstakels en 

schreeuwende boorden. Door al dat geweld zal de consument niet meer gaan kopen 

maar juist minder, door alle prikkels en obstakels zal het winkelen in Haarlem minder 

aantrekkelijk worden voor consumenten en het niveau zal dalen. 
  
Ik hoop dat Haarlem de huidige richtlijnen handhaaft en de beste winkelstad van 

Nederland blijft! 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Joost Vijn 
VIP Fashion 
Grote Houtstraat 124 
2011 SV Haarlem 
Tel:  023-531 9160 
Mail: office@vipfashion.nl  
Site: www.vipfashion.nl  
  

 
  
* 

> Date: Wed, 1 Oct 2014 11:25:52 +0200 
> From: jarvi@xs4all.nl 
> To: info@haarlemcentraal.nl 
> Subject: uitstallingenbeleid 
>  
> Dag, 
> Ik vind het prettig als er veel terrassen zijn vooral op de grote markt  
> maar dat winkels hun boel buiten zetten vind ik zeer onprettig. Vaak  
> doen ze dat op toch al krappe stoepen of zo dat de verkeersveiligheid  
> niet nageleefd wordt. 

mailto:office@vipfashion.nl
mailto:info@haarlemcentraal.nl
mailto:office@vipfashion.nl
mailto:Office@vipfashion.nl
http://www.vipfashion.nl/
mailto:jarvi@xs4all.nl
mailto:info@haarlemcentraal.nl
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> Met vriendelijke groet, 
> A. Groen 
 

* 

From: nlstore.haarlem@loccitane.com 
To: info@haarlemcentraal.nl 
CC: Nicole.KLUNNEN@loccitane.com 
Subject: uitstallingenbeleid  
Date: Wed, 1 Oct 2014 10:02:49 +0000 
 
Geachte LS,  
  
Hierbij mijn Feedback over het uitstallingenbeleid in Haarlem. 
Sinds een jaar hebben wij voor onze boetiek in Haarlem geen tafeltje van 46cm bij 46cm 
meer bij de ingang  staan omdat dit niet meer mag volgens de wetgeving. Het tafeltje is 
voorzien van een heerlijke parfume zodat de voorbijgangers kennis kunnen maken met onze 
collectie en zodat ''de drempel'' niet te hoog is om binnen te komen. 
Sinds dit verboden is lopen wij veel klandizie mis wat in ''deze tijd'' zeer ongunstig is. 
Echter begrijp ik dat er genzen getrokken moeten worden om kermis te verkomen, maar het 
totaal verbieden van uistalling vind ik persoonlijk niet de oplossing. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zie naar een herziening van het 
beleid uit,  
  
Met Vriendelijke Groet,  
Charlotte Marie Mens  
 

* 

> Van: info@binkfournituren.nl 
> Antwoorden aan:info@binkfournituren.nl 
> Onderwerp: RE: Nieuwsbrief Centrum Management Groep Haarlem,  
> september 2014 (4) evaluatie Uitstallingsbeleid 
> Aan: info@centrum-haarlem.nl 
>  
> L.S. 
> In de Kleine Houtstraat is uitstalling toegestaan. Er zijn in het 
> afgelopen jaar geen problemen geweest in de zin van overtredingen van 
> de regels op een kleine uitzondering na. Gezien de huidige economische 
> situatie waarbij het voor ondernemers nog steeds knokken is om het 
> hoofd boven water te houden, is het van het grootste belang het 
> huidige uitstallingsbeleid te handhaven en misschien wel uit te 
> breiden. Klanten waarderen de uitstalling in het straatbeeld mits zij 
> daar geen last van ondervinden. Om vooral de kleine ondernemers 
> tegemoet te komen zou uitbreiding van het uitstallingsbeleid ook 
> kunnen betekenen dat er meer ruimte komt om vaker een vergunning aan 
> te kunnen vragen voor het plaatsen van een marktkraam (incidenteel). 
> Tegelijkertijd zou er wat betreft de veiligheid ook gekeken kunnen 
> worden naar de infrastructuur voor fietsers in het hartje van de 

mailto:nlstore.haarlem@loccitane.com
mailto:info@haarlemcentraal.nl
mailto:Nicole.KLUNNEN@loccitane.com
mailto:info@binkfournituren.nl
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> stad. In de Kleine Houtstraat vinden dagelijks incidenten plaats of 
> bijna ongelukken met fietsers die winkelend publiek zelfs op het 
> voetgangersgedeelte bijna omver fietsen. Zeker daar waar horeca de 
> mogelijkheid heeft om tot aan de straat uit te stallen en winkelend 
> publiek over de straat moet lopen. Een alternatieve route voor 
> fietsers zou bijvoorbeeld vanaf de kampervest langs het spaarne 
> (Turfmarkt-Spaarne-Damstraat) richting station kunnen zijn. 
> Ik benadruk nogmaals dat het toestaan van uitstalling van vitaal 
> belang is voor ondernemers. 
>  
> Met vriendelijke groetAdriaan Honing 
> BINK FOURNITURENKleine Houtstraat 392011 DE 
> Haarlem023-551641206-
24780321www.binkfournituren.nlwww.facebook.com/binkfournituren 
 

* 

From: g.vlaar@upcmail.nl 
To: info@haarlemcentraal.nl 
Subject: Evaluatie  
Date: Wed, 1 Oct 2014 14:55:31 +0200 

Leuk dat er om mijn mening gevraagd wordt. 
Een doorn in het oog is voor mij de Gierstraat van V&D tot aan de brug van het houtplein. 
Fietsers knotsen vaak bijna op elkaar voetgangers moeten springen voor hun leven  
Dit komt omdat er veel teveel “rommel” op de te nauwe stoep staat Fietsen/ terrasjes en 
rekken en borden. 
Bij mij voor de deur was de wettelijke vrije doorgang voor voetgangers 1 meter,waarom 
elders niet? 
Handhaven??? 
  
Gr. G.Vlaar 
Ged. oude Gracht 3 
 

* 

From: bas@samfriday.com 
Subject: Uitstallingsbeleid 
Date: Wed, 1 Oct 2014 12:49:19 +0200 
To: info@haarlemcentraal.nl 

Hierbij wil ik m'n mening uiten omtrent het uitstallingenbeleid. 
Wij zijn van mening dat het op deze manier schoon en overzichtelijk blijft en dat de 
verfraaiing met planten en of bankjes 50 cm van de gevel en goed beleid is. 
De winkelstraat is zo een mooi visite kaartje. 
 
Voor een levendige winkel straat is diversificatie van belang zodat er vers winkels en horeca 
tussen de gewone winkels blijven zitten. 
 
Met vr groet, 

mailto:g.vlaar@upcmail.nl
mailto:info@haarlemcentraal.nl
mailto:bas@samfriday.com
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Bas meurs 
 
 
 

 
 

www.samfriday.com 
 
Sam friday Haarlem 
Barteljorisstraat 40 
2011 RB Haarlem 
 
* 

Date: Wed, 1 Oct 2014 13:07:48 +0200 
Subject: Uitstalbeleid Haarlem Centrum 
From: info@homestore.nl 
To: info@haarlemcentraal.nl 

Beste van Haarlem Centraal, 
 
Refererend naar jullie ontvangen e-mail eerder vandaag doe ik deze mail toekomen.  
 
Wij van Homestore Haarlem zijn van mening dat het uitstallen van handelswaar in de 
binnenstad gewoon moet kunnen. Haarlem staat bekend als een van de beste winkelsteden 
van Nederland en dat heeft een reden.  
 
Wanneer men op de juiste manier zijn handel uitstalt voor deur draagt dit bij aan een 
positief gevoel voor het winkelend publiek.  
 
Wij zijn voor het uitstallen van handel in het centrum.    
 
 
--  
Met vriendelijke groet, 
Silvester Dam 

  
Zijlstraat 26 / 2011TN / Haarlem  / 023 5749775/ www.homestore.nl / info@homestore.nl / IBAN 

NL18INGB006382975 / KvK 60759895  
 

* 

From: info@alphenaar.com 
To: info@haarlemcentraal.nl 

http://www.samfriday.com/
mailto:info@homestore.nl
mailto:info@haarlemcentraal.nl
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Subject: EVALUATIE UITSTALLINGENBELEID BINNENSTAD HAARLEM 
Date: Wed, 1 Oct 2014 13:44:00 +0200 

  
Beste Lezer, 
  
Ik ben ondernemer op de Kruisweg. 
De kruisweg heeft aan de oneven kant een zeer brede stoep en passerend publiek heeft 
absoluut nooit last gehad van uitstalling van winkeliers. 
Daarnaast heeft het uitstallen altijd bijgedragen aan een gezellige sfeer en kan men van ver 
al zien dat een winkel nog geopend is rond sluitingstijd. 
En zoals mijn buurvrouw altijd had, een tafel met een indruk van wat men binnen kon kopen 
was rondom gezellig voor het straatbeeld. 
Sinds de handhaving op de kruisweg van het uitstallingsbeleid is deze gezelligheid uit de 
straat.  
In de plaats van de uitstalling staan nu overal vaak fietsen en heeft het qua toegankelijkheid 
niks opgeleverd, 
buiten de discriminatie naar de winkels die geen horeca hebben, de horeca mag wel tafels 
met stoelen en nog gekker BORDEN buiten zetten. 
Daarnaast was het weer een tegenslag voor de gevestigde ondernemers, die nog aan het 
bijkomen waren van de afsluiting van de toegangsweg van de stad. 
  
Houd voor toegankelijkheid een bepaalde maat aan en iedereen zal het begrijpen. (rolstoel 
zal voldoende ruimte hebben met 1 of 1,5 meter).  
Mijn voordeur is 90 centimeter en ze komen gewoon met rolstoel en al naar binnen. 
Groeten O.Alphenaar. 
  
Alphenaar Muziekhandel sinds 1894 
Kruisweg 47-49 
2011 LA Haarlem 
The Netherlands 
+31(0)23-5320244 
www.Alphenaar.com 
www.facebook.com/alphenaarmuziek 
  
* 

From: haarlem@steppinout.nl 
To: info@haarlemcentraal.nl 
CC: merelvlieshout@hotmail.com 
Subject: uitstalling Steppin' Out Zijlstraat 
Date: Wed, 1 Oct 2014 13:42:05 +0000 
 
Beste heer/mevrouw, 
 
 
 
Mijn naam is Merel van Lieshout en ik werk bij Steppin' Out, in de Zijlstraat. Wij hebben altijd 

http://www.alphenaar.com/
http://www.facebook.com/alphenaarmuziek
mailto:haarlem@steppinout.nl
mailto:info@haarlemcentraal.nl
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een stoeltje, een gevulde honden-waterbak, en een pop met kleding van de winkel staan. 
Wij krijgen hier altijd hele positieve reacties op en ik ben dan ook groot voorstander om dit 
voort te kunnen zetten, het draagt positief bij aan ons winkelresultaat! 
 
 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Merel van Lieshout  
 
Steppin' Out Haarlem 
Zijlstraat 96 
2011 TR Haarlem 
M: +31(0)6-39003400 
www.steppinout.nl 
 
* 
From: info@tenboom.nl 
To: info@haarlemcentraal.nl 
Subject: uitstalling 
Date: Wed, 1 Oct 2014 16:53:09 +0200 

  
  

 
  
  
Wij hebben een hoekwinkel die gemakkelijk voorbij gelopen wordt, doordat wij 
welkomstpaaltjes met blauwe linten\touwen hebben neergezet, 
Ongeveer een meter uit de gevel, hebben wij meer klandizie, de mensen zien de markering 
van ons pand en gaan daardoor de etalages bekijken. 
  
Mijn voorstel is dan ook 100 cm uit de gevel bij de ingang moet mogelijk zijn. Geen 
Kledingrekken, geen producten. 

http://www.steppinout.nl/
mailto:info@tenboom.nl
mailto:info@haarlemcentraal.nl
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Zo hoop ik een bijdrage te leveren aan uw discussie. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Steph J.M.Ibink 
  
* 
Date: Wed, 1 Oct 2014 20:52:44 +0200 
Subject: Uitstallingsbeleid 
From: elsdekruif@gmail.com 
To: info@haarlemcentraal.nl 

 
 
Goedenavond, 
 
Een stad moet wel levendig zijn.  
Wij vinden dat ondernemers artikelen voor hun zaak moeten kunnen uitstallen. 
In ieder geval daar waar de ruimte het toe laat 
 
Vlaggen en uitstalling zijn nu niet toegestaan, dit geeft weliswaar een strak en stabiel beeld 
maar geen sfeer. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Els de Kruif 
Cigo Jean Licot 
Kruisweg 37 
2011 LA Haarlem 
 
* 
From: haarlemsouvenirs@hotmail.com 
To: infi@haarlemcentraal.nl 
Subject: uitstalbeleid 
Date: Thu, 2 Oct 2014 10:59:53 +0200 

 LS, mij werd door handhaving opgelegd dat ik èèn emmertje met een diameter van 25cm 
niet buiten mag plaatsen terwijl mijn stoep 4,5 meter breed is en 2 huizen verderop een 
terras uigestald staat van 2,5 meter breed en waar het publiek bijna niet doorheen kan aan 
de rode loper.  
Er moet meer gekeken worden  naar de induviduele mogelijkheden per winkel ipv een voor 
de vuist regel voor iedereen. De breedte van de uitstalmogelijkheden  zijn voor iedere winkel 
anders daar de stoepen(winkelstraat) per lokatie anders is qua breedte (ofwel 
belemmering). 
  
mvrgroeten 
Adriaan Betjes 

mailto:elsdekruif@gmail.com
mailto:info@haarlemcentraal.nl
mailto:haarlemsouvenirs@hotmail.com
mailto:infi@haarlemcentraal.nl
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Haarlem Souvenirs & Gifts 
Kruisweg 61 
2011LB Haarlem 
0623912855 
 
* 
Hallo collega's,  
Ik zal jullie vertellen waarom wij van JustaJoke voor uitstalling in de straat zijn. Inderdaad 
uitstalling volgens bepaalde regels, regels waar ook Henk de Bruyn voorstander van is. 
Rogier trekt het in het extreme door de bijgevoegde foto's, maar uitstalling tot ong.80 cm 
van de gevel geeft volgens mij alleen maar een kleuriger straatbeeld en bevordert zeer zeker 
de verkoop. Wij willen gewoon 2 poppen buiten kunnen zetten waar mensen de kleding van 
nabij kunnen bekijken en aanraken. Vaak komen hierna de mensen binnen en dat is toch wat 
we willen, mensen de winkel in krijgen?! 
 Ik vind het straatbeeld van de Anegang buiten de decembermaand om vrij steriel en hier en 
daar wat voor de winkels in de vorm van een pop of tafeltje met wat uitgestalde goederen 
geeft de straat zeker meer kleur. Ik vind Dille en Kamille met uitstalling ook veel leuker dan 
zoals het nu is, hetzelfde geldt voor Stemm voetmode, die gekke benen voor de deur vind ik 
hartstikke leuk. Wij zijn dus duidelijk voor uitstalling, met regels, nu worden de regels ook 
vaak overtreden door bv hekjes met een loper neer te zetten/leggen dus laten we het dan 
gewoon legaliseren. 
 
Met vriendelijke groet, Carla Langedijk, JustaJoke 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
Op 13 sep. 2014 om 11:55 heeft "MEENT" <shop@meent.com> het volgende geschreven: 

Beste collega’s, 
Momenteel is er een evaluatie mbt het uitstallingenbeleid. Het is mogelijk om als individuele 
ondernemer gebruik te maken van deze evaluatie en jouw mening te geven over het huidige 
beleid. Dit is natuurlijk prima, echter denk ik dat we meer power hebben om dit samen te 
doen. Wij als winkeliersvereniging zijn lid van Haarlem Centraal en Haarlem Centraal 
vertegenwoordigt alle straatverenigingen. Zij hebben een groot draagvlak.  
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat Henk de Bruijn een handtekeningenactie heeft opgezet. Hij 
geeft aan dat onderstaande winkels deze hebben ondertekend: 
- Langerak 
- Just a Joke 
- Lorelei, nu dumpshop tijdelijk 
- Gentle 
- Diforza 
- t'Peertje 
- Schatkamer 
- G-Star 
- Stemm Voetiek 
- Gant 
- Jolie 
- Vitaminstore 
- Gameworld 
- Scentchips 
- High School 
- Dille en Kamille 

mailto:shop@meent.com
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- Idols 
- Lien en Giel 
- Engel 
- Naracamicie 
Dit zijn veel winkels. Dit geeft aan dat het uitstallingenbeleid erg belangrijk is voor veel 
ondernemers. De gemeente heeft aangegeven dat ze in de evaluatieperiode voornamelijk 
zullen luisteren naar partijen met een groot draagvlak en dat de handtekeningenactie van 
Henk de Bruijn mee genomen zal worden langs de zijlijn.  
Naar mijn mening is de petitie onvolledig en wordt er geen visie gegeven hoe het nu wel zou 
moeten. Het opheffen van het uitstalverbod is mijns inziens te kort door de bocht. Dit zou 
betekenen dat er naar ieders grillen wat op straat geplaatst zou mogen worden wat het 
centrumaanzicht verpauperd.  
Ik ben het eens dat ondernemers instemming zouden moeten hebben in de regels, maar er 
zal wel een uitstalbeleid moeten zijn. De gemeente biedt dan ook de optie om hier inspraak 
in te hebben. Laten we gezamenlijk deze mogelijkheid aangrijpen dit te doen.  
Graag zou ik dan ook als Winkeliersvereniging Anegang alle meningen willen verzamelen om 
deze via Haarlem Centraal te uiten aan gemeente. Hierbij dus het verzoek aan jullie om mij 
op korte termijn te informeren over jullie mening. Graag ontvang ik van jullie een 
onderbouwde mening hoe het beleid er dan uit zou moeten zien. 
Bijgevoegd stuur ik de situatie van voor het uitstalbeleid in Haarlem, ik neem aan dat we dit 
niet willen toch?? 
Met vriendelijke groeten, 
Rogier  
--------------------------------------------------------------------------- 
MEENT Haarlem BV 
Anegang 27a 
2011 HR  Haarlem 
023 551 56 56 
www.MEENT.com 
<foto 2 (4).JPG> 
<uitdragerij1(1).jpg> 
 
* 
From: molenaar51@online.nl 
> To: info@haarlemcentraal.nl 
> Subject: Mijn mening over het uitstalbeleid. 
>  
> Beste meneer en/of mevrouw, 
>  
> Graag wil ik u mijn mening geven over het uitstalbeleid. 
> Ten eerste is het niet rommelig maar gezellig. 
> Het trekt mensen naar je winkel en brengt ze op het idee om iets te kopen. Dit is natuurlijk 
beter voor de omzet. 
> Ik heb aan mijn klanten gevraagd wat zij er van vinden en heb alleen maar positieve 
reacties gekregen: Het is gezellig! 
> Dit is ook precies de reden waarom er zaterdag en maandag markt is. Omdat het mensen 
aantrekt en er op die manier wordt gekocht en verkocht. 
>  

http://www.meent.com/
mailto:molenaar51@online.nl
mailto:info@haarlemcentraal.nl
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> Ook doen jullie aan evenementen, zodat er mensen naar Haarlem komen en de stad 
doorlopen. Wat ook weer goed is voor de omzet en erg gezellig is.  
> Maar dan hebben we het ook niet over de rommel op straat en fietsen rijen dik tegen de 
winkelpanden neergezet. En zo kan ik nog wel even doorgaan. 
> Ik sta met mijn stalletje alleen buiten met PASEN, MOEDERDAG en KERST. Een enorm 
succes en goed voor de omzet 
> Voor mij heeft het geen zin om iedere dag dingen buiten te zetten, maar er zijn zo veel 
winkels die wel leuke spulletjes neer kunnen zetten. Dit maakt de stad in plaats van 
rommelig, juist leefbaar en gezellig! 
> Tegen winkeliers die wel tegen het uitstalbeleid zijn omdat ze zelf geen koopwaar hebben 
om buiten te zetten, zou ik willen zeggen: Als dat het enige is, denk dan alsjeblieft mee met 
de winkeliers die dit wél hebben! 
> Bovendien lopen de mensen (ook met bijvoorbeeld kinderwagens en rollators) niet vlak 
langs de winkels, maar meer midden op de weg. Bovendien zet ook niemand zijn spullen 
voor de deur dus dat geeft geen last om de winkel binnen te komen.  
>  
> Ik hoop dat jullie meer naar de positieve kant kijken en de winkeliers meer omzet gunnen. 
Zo wordt de stad nog gezelliger en geen dode boel. Want als het rustig is in de stad en je 
loopt door het centrum lijkt het wel alsof alles dicht is, dat leeft toch niet! 
> Haarlem is de beste stad van Nederland; maak er dan ook een gezellige stad van! Zodat 
iedereen kan zeggen: je moet eens een keer naar Haarlem gaan, daar is het zo gezellig!  
>  
> Anja Molenaar,  
> Leonidas Haarlem 
 
* 
From: De Mooiste Muren <demooistemuren@gmail.com> 

Date: 3 Oct 2014 07:37:29 GMT+2 

To: info@haarlemcentraal.nl 
 

Goedemorgen,  

Het uitstallingsbeleid is voor veel n ondernemers erg lastig, en missen daardoor omzet.  De straten 
zo'n er niet leuker en aantrekkelijker door geworden. Omdat er geen gelijke regels zijn heeft de ene 
straat het lastiger dan de andere.  Volgens mij kan dit niet de bedoeling geweest zijn. 

Hartelijke groetten  
Veerle Preyde 

* 

From: Ianthe Lammers Van Toorenburg <ianthe@stemm.nl> 

Subject: Uitstalling 

Date: 2 Oct 2014 17:54:15 GMT+2 

To: "info@haarlemcentraal.nl" <info@haarlemcentraal.nl> 
 

 

LS 

 

Ik ben voor uitstalling maarrrrrr volgens regels, de straat moet wel zijn goede uitstraling 

mailto:demooistemuren@gmail.com
mailto:info@haarlemcentraal.nl
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behouden met een zeker cachet, geen markt aangezicht maar een beetje aankleding geeft net 

dat beetje extra opdat je de klanten je straat intrekt, dat ze nieuwsgierig worden, geen grote 

schreeuwende aanbiedingsborden grote merk borden die het hele zicht, doorkijk, in de straat 

blokkeren. Kijk hoe Dille en Kamile het hadden zag er heel goed uit ipv nu de kale 

bedoening. 

Zelf heb ik planten waar benen uitgroeien uit de gevel op mijn grond iemand die uit de gevel 

groeit , dit trekt mensen attendeert mensen, zelfs de toeristen, ziet er goed uit het is etalage 

verlengend!  

 

Ik ben er dus heel erg blij mee! En merk het ad omzet, klanten zijn blind en lopen soms zo je 

winkel voorbij. 

 

Vrolijke groetjes ianthe Lammers van Toorenburg 

Van Stemm Voetiek in de Anegang 

 

* 

From: Eliza's Patio <elizaspatio@live.nl> 

Subject: Reactie uitstallingsverbod 

Date: 3 Oct 2014 16:39:48 GMT+2 

To: "info@haarlemcentraal.nl" <info@haarlemcentraal.nl> 
 
Geachte heer, mevrouw, 
Onlangs ontvingen wij een schrijven van de afdeling veiligheid en handhaving van de gemeente 
Haarlem met een waarschuwing omtrent het uitstallingsverbod. 
 
Wij verbazen ons zeer over het uitstallingsbeleid dat de gemeente Haarlem hanteert. Daarin zijn wij 
niet de enige. Natuurlijk is het niemands bedoeling de weg te belemmeren. Aangezien ons bankje nog 
1.50 m vrije doorgang over laat voor voetgangers, valt dit binnen de regels. Een paar goederen, 
bestemd voor de verkoop op het bankje, maakt voor de doorgang niets uit. Het is onder de 
ondernemers in de stad algemeen bekend dat uitstalling door het winkelend publiek als zeer 
aantrekkelijk en sfeervol wordt ervaren. Op deze wijze worden potentiële klanten de straat 
ingetrokken. 
 
De gemeente laat echter weten dat uitstalling buiten geen positieve invloed zou hebben op de 
verkoop. Dit kan toch alleen bedacht zijn achter een bureau; (voormalige) winkeliers zullen zoiets nooit 
ondersteunen. Wij kunnen de vergelijking trekken met onze winkel in Leiden, waar de gemeente een 
soepeler beleid voert. We stallen daar dagelijks verschillende dingen uit op het bankje voor de winkel. 
Deze items worden altijd nóg beter verkocht en trekken bovendien veel klanten de straat in. 
 
Dagelijks horen wij van het winkelend publiek hoe leuk het is om te winkelen in Haarlem omdat er 
zoveel leuke kleinere speciaalzaken zijn. Haarlem is mede daarom verschillende keren tot "Beste 
winkelstad" benoemd. Dit wordt echter steeds minder zichtbaar. Wanneer de gemeente haar beleid zo 
gaat voeren dat het alleen maar moeilijker wordt om je als kleine ondernemer te handhaven dan 
zullen er in de toekomst steeds minder leuke aparte winkels zijn en zal het stadscentrum straks 
gedomineerd worden door outlets en grote ketens.Dit lijkt ons geen goede ontwikkeling. 
 
Wij verzoeken u dan ook het uitstallingsbeleid  voor ondernemers in de binnenstad te versoepelen. En 
krijgen graag een reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Josine de Vrieze 
Bernie den Boer 
 

 

Eliza's Patio                 

mailto:elizaspatio@live.nl
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Gierstraat 75                     
2011GC Haarlem               
0031(0)23 5344486               
 
Nieuwstraat 7 

2312KA Leiden 

0031(0)71 7503473        
                                          
www.elizaspatio.nl 
 

* 

From: haskuijpers@hetnet.nl 
To: info@haarlemcentraal.nl 
CC: m.haasdonk@haarlem.nl; gwmoolenaars@kpnmail.nl; info@meerstad.nl 
Subject: uitstallingenbeleid 
Date: Mon, 6 Oct 2014 11:49:16 +0200 

Mevrouw, mijnheer, de werkgroep Gebouw en Omgeving van de Historische Vereniging 
Haerlem agendeert in haar vergadering van 21 oktober a.s. de Evaluatie van het 
uitstallingenbeleid.  
Wij hopen dat onze reactie alsnog in aanmerking wordt genomen. Graag een antwoord van 
uw kant op deze mail. 
Met vriendelijke groet, 
Has Kuijpers 
secretaris werkgroep Gebouw en Omgeving 
Historische Vereniging Haerlem 
 

* 

From: "Sculler BV" <info@sculler.nl> 

Subject: EVALUATIE UITSTALLINGENBELEID BINNENSTAD HAARLEM 

Date: 4 Oct 2014 10:50:10 GMT+2 

To: <info@haarlemcentraal.nl> 
 

Geachte heer, mevrouw, 
  
Mede namens Rames Second Life, ook gevestigd op onderstaand adres geven wij onze 
mening over het uitstallingsbeleid. 
Wij zijn van mening, dat uitstalling tot 0,5 meter uit de gevel moet kunnen en daar waar de 
breedte van het trottoir het toelaat er een stoepbord geplaatst zou mogen worden. Stel voor 
het stoepbord maximale afmetingen vast. 
Verder zijn wij van mening, dat handhaving niet alleen de winkeliers op het stoepbeleid 
moeten controleren, maar ook de horecabedrijven die zonder vergunning de gehele stoep in 
beslag nemen, waardoor je als voetganger genoodzaakt bent om op straat te gaan lopen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

http://www.elizaspatio.nl/
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mailto:info@haarlemcentraal.nl
mailto:m.haasdonk@haarlem.nl
mailto:gwmoolenaars@kpnmail.nl
mailto:info@meerstad.nl
mailto:info@sculler.nl
mailto:info@haarlemcentraal.nl


29 

 

 
 

* 

From: "Nencies Lingerie en Badmode" <info@nencies.nl> 

Date: 4 Oct 2014 16:57:13 GMT+2 

To: <info@haarlemcentraal.nl> 
 

Beste, 
  
Al 22 jaar heb ik een lingeriewinkel in de Gierstraat. 
Eens in de zoveel tijd leggen wij een stukje rode loper onder ons zonnescherm en lopen hier 
mannequins op van binnen naar buiten. 
Dan gaat er een nieuwsbrief uit naar onze klanten en trekken wij veel mensen van buiten 
Haarlem aan. 
Ook staan wij een keer in de maand met een tafel met uitverkoop, dit idee is in de crisistijd 
geboren. 
Ik begrijp volkomen dat er paal en perk gesteld moet worden aan het uitstallen van 
artikelen. Toch hoop ik van harte dat wij onder onze eigen luifel mogen uitstellen. 
Het kost ons heel veel omzet. Misschien met bepaalde regels (niet meer dan zoveel meter 
uit de gevel), maar toch hoop ik op korte termijn op een positief antwoord. 
  
Vriendelijke groet, 
Nancy ten Brink 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  

 

* 

Geachte, 
 
In navolging van uw email bericht aangaande het uitstallingsbeleid maak ik graag gebruik van 
de gelegenheid hier een opmerking over te maken. 
 

mailto:info@nencies.nl
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Het is bekend dat de Gierstraat een drukke fiets verbinding is in de stad. Er worden pogingen 
gedaan dit een wandelstraat en "fietser te gast" te maken.  In de praktijk komt dat niet 
helemaal tot zijn recht.  
 
De ruimte die over blijft op de stoep moet dus efficient gebruikt worden. Als winkel heb ik er 
heel erg baat bij om een paar producten buiten uit te stallen om de mansen een beetje te 
lokken. 
Er heerst bij veel mensen nog steeds een bepaalde angst om die drempel over te stappen. 
Door een artikel buiten uit te stallen kan je de mensen makkelijker overhalen binnen te 
komen. Ze kunnen iets zien en voelen en dat geeft vertrouwen.  
 
Het maakt in gebruik van de buiten ruimte ten slotte niet uit of je een bloembak of bankje 
buiten zet of een smal tafeltje met wat producten. Wel lijkt het me verstandig dit te 
beperken tot een bepaalde afstand vanuit de gevel. Zeg bijvoorbeeld 50 cm.  Dan blijft er 
nog voldoende loopruimte over voor de voetgangers. 
 
Het scheelt duidelijk in omzet en in deze toch al moeizame tijden is het zaak om binnen te 
halen wat je pakken kan. De consument is heel moeilijk en kritisch op dit moment dus willen 
wij kleine winkels ( waar de winkelstad Haarlem om bekend staat ) overleven, moeten wij 
onze omzet kunnen maken, en dat moet door een zo aantrekkelijk mogelijke winkel 
uitstraling te hanteren. 
 
Daarnaast is er nóg een belangrijke reden om een kleine buitenuitstalling te maken, want als 
ik er niet iets neer zet, staan er binnen de kortste keren een hoeveelheid fietsen die de 
doorgang voor voetgangers veel moeilijker maken.   
Kijk bijvoorbeeld eens naar de hoeveelheid fietsen op het gedeelte van de Grote Houtstraat 
tussen het Proveniersplein en de Houtbrug.  Het is volstrekt onmogelijk om van de ene kant 
van de straat naar de andere kant over te steken zonder verstrengeld te raken in allerlei 
fietsen.  
 
Kortom: 
 
JA  wel een buitenuitstalling. Beperkt in afmeting, bijvoorbeeld 50cm uit de gevel. 
 
Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest. Mocht u vragen hebben kunt u altijd 
contact met mij opnemen. 
 
Vriendelijke groet, Gerard Mustert 
 
Outlet in Hotellinnenn Haarlem 
Mustert Textiel 
Gierstraat 70 
2011 GG Haarlem 
 
gsm 06 24 32 11 50   
 

* 
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From: Roy <havanahouse@gmail.com> 

Subject: Uitstalling 

Date: 4 Oct 2014 16:40:36 GMT+2 

To: "info@haarlemcentraal.nl" <info@haarlemcentraal.nl> 
 

Vind dat in het normale ieder zijn aantrekkelijke goederen buiten mag zetten, groet Roy 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

 

* 

Begin forwarded message: 

 

 

From: Eddy Masri <dewimas@hotmail.com> 

Subject: uitstalverbod binnenstad 

Date: 7 Oct 2014 20:16:03 GMT+2 

To: "info@haarlemcentraal.nl" <info@haarlemcentraal.nl> 
 

L.S. 
 
Betreft: uitstalverbod binnenstad Haarlem. 
 
Sinds 16 jaar heb ik een winkel "De witte Lotus", Gierstraat 68 in Haarlem. 
Sinds de crisis is de omzet van mijn winkel erg achteruit gegaan. Maar ik dacht 
de crisis wel te overleven. Maar sinds het uitstalverbod is de omzet dramatisch 
gedaald.  
Ik moet het hebben van voorbijgangers, dagjesmensen, Haarlemmers en toeristen. 
Mijn winkel is niet breed, en nu ik bijna niks meer buiten mag zetten, trek ik veel  
minder mensen aan. 
Versoepeling van het uitstalverbod zou mij en vele andere winkeliers helpen 
deze moeilijke tijd te overleven, en ik ben ervan overtuigd dat het de omzet zal  
doen stijgen. 
Veel collega's zijn het hiermee eens, en wij willen met ons allen zorgen dat Haarlem 
die mooie winkelstad blijft, die het altijd is geweest. 
Er begint al steeds meer leegstand te komen, en dit uitstalbeleid helpt niet. 
Ik hoop dat mijn suggesties in beraad worden genomen, en hoop op een versoepeling 
van het gemeentelijk uitstalbeleid. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Karin Fieret 
 
De witte lotus 
Gierstraat 68, Haarlem 
 

* 

From: "Ilona v.d.Berg" <ilona023@icloud.com> 

Subject: Uitstallen op de stoep 

Date: 7 Oct 2014 19:13:43 GMT+2 
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To: "info@haarlemcentraal.nl" <info@haarlemcentraal.nl> 
 

Goede avond, 

 

Mijn reactie over het uitstallen op de stoep. Ik ben blij dat hier weer over wordt gepraat !!! 

Ik zou heel graag willen dat er weer wat voor de deur mag staan!  

Ten eerste omdat er niets meer voor de deur staat denken veel mensen dat je niet open bent. 

 

En ten tweede voor de sfeer en uitstraling en gezelligheid trek je de mensen juist naar de 

winkels als er iets voor de deur staat. 

Dus hoop dat veel mensen dit met mij eens zijn en dat we weer wat meer uitstraling krijgen 

voor onze deur !!! 

 

Vriendelijke groeten, 

Ilona van den Berg 

Dierenshop v.d. Berg 

 

* 

From: Huug Uilenbroek <huug@federmann.nl> 

Subject: Evaluatie uitstallingenbeleid binnenstad Haarlem 

Date: 7 Oct 2014 16:54:24 GMT+2 

To: "info@haarlemcentraal.nl" <info@haarlemcentraal.nl> 
 

Geacht Gemeentebestuur, 
  
Alvorens u in de raad over het uitstallingenbeleid gaat besluiten, wil ik u graag iets vertellen 
over onze winkel in de Grote Houtstraat 37. 
  
Wij zijn ”Federmann Opticiens sinds 1850” en we zijn bewezen het oudste nog bestaande 
opticiens bedrijf van Nederland te zijn. 
Van heel Haarlem zijn wij wellicht het oudste nog bestaande bedrijf dat al meer dan 164 jaar 
op dezelfde plaats is gevestigd.    
  
De winkel en dus ook de pui is overigens wèl heel erg smal! 
De breedte is slechts 3 (drie) meter. 
  
Als de winkels rechts en links van ons gaan uitstallen zou dat  betekenen dat wij ‘dankzij’ 
onze drie meter breedte en de dan ontstane  loopschaduwen, zichtschaduwen en 
obstruerende situaties*, erg onzichtbaar en ontoegankelijk zijn geworden voor onze klanten. 
Wij kunnen uit ervaring spreken. We zijn destijds, ten tijde van het vorige uitstallingen 
beleid, geconfronteerd geweest zo’n ernstige loopschaduw door de winkel van Taft 
Schoenen, naast ons. 
Na een door ons gewonnen juridische procedure is die situatie voor ons verzacht, maar 
uiteindelijk pas opgelost, toen uw huidige en gelukkig nog steeds vigerende, gemeentelijke 
uitstallingen-wetgeving werd aangenomen. 
  
Het moge u , uit bovenstaande, duidelijk zijn dat wij apert tegen een verandering van de 
vigerende wetgeving omtrent uitstallingen zijn. 
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Overigens, als wij de aantrekkelijkheid van de Grote Houtstraat willen behouden, dan 
moeten we de mooie zichtlijnen en overige architectuur van onder andere deze straat niet 
bij het grof vuil zetten. 
Ons huidige ‘rather unique selling point’ behouden voor de winkelstraten in zeker de 
Haarlemse binnenstad is als een erfenis veilig stellen voor de generatie die na ons komt. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
H.M. (Huug) Uilenbroek 
    
  
*Consumenten zullen zich (ook) voor onze winkel gaan ophouden als zij de artikelen in de 
uitstallingen van onze buren gaan bekijken en passen…! 
   Veel mensen die verminderd zicht hebben bezoeken onze winkel. Ook hen geven wij graag 
ruim baan. 
 

* 

Reactie van buiten de binnenstad 

 

From: "Koehorst" <m.koehorst2@kpnplanet.nl> 

Subject: uitstallingenbeleid. 
Date: 7 Oct 2014 15:33:32 GMT+2 

To: <info@haarlemcentraal.nl> 

Cc: <info@devleespot.nl> 
 

Graag wil ik hierbij van de gelegenheid gebruik maken om mijn mening te geven m.b.t. het 
uitstallingenbeleid. 
  
Sinds de gemeente de nieuwe regels m.b.t. het uitstallingenbeleid heeft ingevoerd heeft er 
een daling 
plaatsgevonden in de omzet. 
Normaliter hadden wij 2 borden buitenstaan met in totaal 4 aanbiedingen, wat nu met 50 % 
is gereduceerd. 
Zeker in deze moeilijke economische tijd  heeft dit aanzienlijke gevolgen. Ik kan ook niet 
begrijpen dat de gemeente 
in deze tijd is overgegaan tot dit besluit. 
Tevens komt er veel commentaar van consumenten die klagen over een gebrek aan 
“gezelligheid”. Voor ons is het plaatsen van een bloemenbak bij de ingang niet eens meer 
toegestaan… 
  
Ik weet dat er veel winkeliers van het Marsmanplein er net zo over denken, alleen weten zij 
waarschijnlijk niet over 
de mogelijkheid om dit via deze mail kenbaar te maken, ik weet dit zelf ook pas vanaf 
gisteren. 
  
Het zou een goed economisch verantwoord besluit zijn van de gemeente om het 
uitstallingenbeleid te versoepelen. 
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Hoogachtend, 
Slagerij De Vleespot, 
Rijksstraatweg 537, 
Michael Koehorst. 
 

* 

From: "Hennie Cornet Kappers" <hennie.cornetkappers@kpnplanet.nl> 

Subject: Stoepborden 

Date: 7 Oct 2014 13:05:24 GMT+2 

To: <info@haarlemcentraal.nl> 
 

Goedendag L.S 
  
Graag wil ik duidelijkheid over het plaatsen van stoepborden . 
Ik heb ze al staan sinds 1985 ,en nu heb ik een brief ontvangen dat het niet meer mag ! 
Ook heb ik een waarschuwing ontvangen met een dwangsom van 1000,00 euro bij in 
gebreke blijven . 
Daarna zag ik iemand v.d handhaving foto,s maken van het bord ???? 
Ze staan tegen mijn gevel en er is voldoende ruimte voor passanten . 
Het verbaasd mij dat er naast mij een terras ene zijde en fietsen  zaak andere zijde alles 
buiten heeft staan . 
Ook zie ik in mijn straat Gedempte Oude Gracht 97 Haarlem wel andere winkels buiten 
plaatsen !!! 
  
Onduidelijk waarom het bij mij niet meer mag , gaarne uitleg . 
  
Gr Hennie Cornet kappers 
Ged . Oude . Gracht 97 2011 GN Haalem 
 
* 
From: "H.Schellevis" <hschellevis@ziggo.nl> 

Subject: Mening uitstalbeleid Haarlem (Juwelier Langerak) 
Date: 8 Oct 2014 14:53:51 GMT+2 

To: <info@haarlemcentraal.nl> 

Cc: <ahbruin@telfort.nl> 
 
Beste heer/mevrouw, 
  
Hierbij zoals gevraagd onze mening met betrekking tot het uitstalbeleid: 
Daar wij zelf niet van plan zijn spullen uit te stallen, ben ik toch tegen het uitstalbeleid. Dit aangezien 
ik de straat (anegang) erg somber vindt als er niets meer op straat mag. 
Winkels als Dille&Camille en Just a Joke zagen er gezelliger uit met planten en paspoppen, dan nu er 
niks staat. 
Op dit moment gaan mensen zelf dingen verzinnen die wel mogen, waardoor de straat juist 
rommeliger lijkt. De uitstallingen zijn nu vervangen door fietsers en scooters. 
Uiteraard moet het uitstallen wel aan regels gebonden worden, zodat het geen vrij spel wordt, maar 
waardoor de regels wel gelijk zijn voor alle ondernemers.  Denk hierbij aan Sedotto in de 
schaggelstraat die een tafeltje met 2 stoeltjes buiten heeft staan, die ik hierdoor erg gezellig vindt. 
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Met vriendelijke groet, 
Anton Schellevis 

 
* 
From: Coen van der Voorn <cvdvoorn@gmail.com> 

Subject: Uitstallingsbeleid 

Date: 8 Oct 2014 17:07:03 GMT+2 

To: info@haarlemcentraal.nl 
 

 

Geachte mevrouw Brasser, 

Met genoegen laat ik via Haarlemcentraal weten wat mijn mening is over het uitstalbeleid van 

de Gemeente Haarlem. 

Bakkerij Vink heeft een drietal winkels welke getroffen worden door het uitstalbeleid. Dit 

betreft de locaties Drossestraat, Cronjestraat en Amsterdamstraat. In de Amsterdamstraat zijn 

de straten smal, dat hier een reclamebord wordt geweerd is begrijpelijk. De Cronjestraat is al 

een stuk breder, hier kun je je afvragen of een uitstalverbod nodig is. In de Drossestraat is 

zoveel ruimte dat een reclameverbod op grond van die reden totale onzin is.  

In de folder van de Gemeente Haarlem "Reclame en uitstallingen in Haarlem" van juli 2013 

staat te lezen dat men voor de Drossestraat een rustig straatbeeld voor ogen heeft. Door het 

nieuwe uitstalbeleid voort te zetten gaat dit zeker lukken. De leegstand van winkels zal  

toenemen en de mensen zullen wegblijven, lekker rustig.  

Het nieuwe uitstalbeleid van de Gemeente Haarlem doet afbreuk aan de specifieke kenmerken 

van de winkelstraat, en is slecht voor de werkgelegenheid.  

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat voortschrijdend inzicht  zal leiden tot een 

koerswijziging in deze kwestie.Zeker met de kennis van nu, kun je als wethouder toch niet 

volhouden dat, met betrekking tot het uitstalbeleid afgelopen jaar, verstandig beleid is 

gevoerd. 

 

 

--  

Met vriendelijke groet, 

 

Coen van der Voorn 

 

Bakkerij Vink Haarlem B.V. 

A.Hofmanweg 52 

2031 BL HAARLEM 

T: 023-5421042 

F: 023-5422474 
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* 
From: shop@meent.com 
To: info@haarlemcentraal.nl 
CC: sverstraete@haarlem.nl 
Subject: Beleidsregels voor reclame en uitstallingen _ Anegang 
Date: Thu, 9 Oct 2014 15:01:48 +0200 

Beste Milou, 
  
De meningen in de Anegang zijn verdeeld. De een is ontzettend voor het huidige beleid en 
de ander weer tegen.  
Hierbij de reactie op het beleid van Dille & Kamille. Dit is het enige onderbouwde verhaal 
wat ik vanuit de ondernemers in de Anegang heb ontvangen. Naast deze reactie heb ik 
andere reacties gekregen op mijn vraag wat de mening is van de ondernemers in de 
Anegang. Het komt er op neer dat ondernemers die tegen het huidige beleid zijn wel degelijk 
voorstander zijn van duidelijke regels, echter vinden ze dat het mogelijk moet zijn om de 
etalage te verlengen tot voor de winkel, met een maximum van ongeveer 80 cm.  
Van de 26 leden heb ik 4 reacties gekregen waaronder die van Dille & Kamille. De andere 3 
reacties waren het met elkaar eens en zijn voor een verlenging van de etalage tot 50-80 cm. 
Iedereen die ik gesproken en of gemaild is tegen reclameborden. 
  
Het is helaas niet mogelijk om 1 standpunt in te nemen vanuit de winkeliersvereniging. Punt 
is dat het grotere deel van de “actieve leden”voorstander is van  het huidige beleid.        
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Rogier 
  
Van: Haarlem [mailto:haarlem@dille-kamille.com]  

Verzonden: vrijdag 19 september 2014 16:50 
Aan: 'SHOP@MEENT.com' 

Onderwerp: RE: Beleidsregels voor reclame en uitstallingen 
  
Beste Rogier, 
  
Dille & Kamille is al sinds 1986 gevestigd in de Anegang, een van de gezelligste straatjes in de 

Haarlemse binnenstad. Een aantrekkelijke buitenpresentatie heeft al die tijd een belangrijk 

deel uitgemaakt van onze winkelformule en droeg heel veel bij aan de typische Dille & 

Kamille sfeer. Klanten kregen al op de stoep voor de winkel een voorproefje van het 

uitgebreide assortiment dat ze binnen zouden ontdekken: met tuin- en kruidenplanten, 
tuinspullen en bloempotten, rieten boodschappentassen en wat dies meer zij. Veel klanten 

wisten precies op welke dag we nieuwe planten binnenkregen en kwamen speciaal daarvoor 

naar de winkel – om daarna natuurlijk gezellig verder bij ons te shoppen.  
Onze plantencollectie – en de bijbehorende tuinartikelen – maakt in al onze winkels een heel 

bepalend en belangrijk deel uit van ons totale assortiment. Ons pand in de Anegang is heel 

klein, we hebben amper ruimte voor onze 'gewone' collectie huis-, tuin- en keukenspullen en 

voor de planten is binnen geen plaats. Bovendien gaan veel tuinplanten dood als ze binnen 

worden gepresenteerd. Doordat er nu al anderhalf jaar niets meer buitengezet mag worden, 

kan onze winkel geen planten meer verkopen – er wordt ons dus een deel van ons vaste 
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assortiment 'uit handen genomen'. Dat zorgt voor aanzienlijk omzetverlies, niet alleen van 

planten zelf maar ook van alles er omheen: bloempotten, tuinspullen etc. Hetzelfde geldt 

voor rieten tassen en manden.  
We merken dat het aantal klanten terugloopt, ook omdat onze winkel er aan de buitenkant 

treurig en kaal uitziet – niet aantrekkelijk om naar binnen te lopen! Ook dat zien we terug in 

onze omzet. Ter illustratie stuur ik u een foto van onze buitenpresentatie (met een detail) 

voor en na de wijziging in het uitstalbeleid. En ook enkele foto's van de buitenpresentatie van 

andere Dille & Kamille winkels: zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe leuk het er uit zou 

kunnen zien! 
  
Voor alle duidelijkheid: Dille & Kamille is voorstander van een mooie, aantrekkelijke 

binnenstad, er zullen zeker regels nodig zijn om tot een goed uitstalbeleid te komen dat 

recht doet aan het historische karakter van Haarlem. In tegenstelling tot de foto’s die Rogier 

heeft bijgevoegd. Wij willen graag onze gezellige, uitnodigende uitstraling terug! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Clem van Nispen 
  
Plaatsvervangend Vestigingsmanager  
Dille & Kamille Haarlem 
  

 * 
De Wijkraad heeft het onderwerp niet in de vergadering gehad (die is pas woensdag a.s.), 
maar ook via de mail was al snel duidelijk dat Wijkraad Binnenstad het uitstallingenbeleid 
(geen of alleen beperkte uitstallingen)volledig onderschrijft. 
  

1.       Het voorkomt dat voetgangers struikelen over allerlei leukigheid die op de stoep staat. 
2.       Waar uitstallingen staan moet je soms zo laveren om niet te struikelen, nergens tegenaan 

te botsen of overreden te worden, dat je van die uitstalling toch niks ziet, en dan is de 
uitstalling dus ook vrij nutteloos. 

3.       Het houdt de straten prettiger. Als iedereen anderen probeert te overschreeuwen met 
nog meer en nog grotere borden, vlaggen, poppen, lollige plastic beelden, enzovoorts, dan 
wordt het een rommeltje. Wie recent nog in het centrum van Amsterdam is geweest ziet 
precies waarom een uitstallingenverbod een goed plan is. 
  
Overigens is er nog wel de vraag waarom niet in alle straten van het centrum dezelfde regels 
gelden. Is dat niet veel duidelijker en makkelijker? 

  
We kunnen nog toevoegen dat uitstellingen veel overeenkomsten hebben met de terrassen 
die overal maar neergezet worden, 
Mijn persoonlijke ervaring van een zonnige zaterdag onlangs in de Kleine Houtstraat was niet 
erg positief. Daar staan de stoepen zo bomvol tafeltjes en stoeltjes dat voetgangers wel over 
de weg moeten of je dat nu leuk vindt of niet. En waarbij je dan de huid volgescholden krijgt 
door ongeduldige fietsers die roepen of je niet op de stoep kunt gaan lopen. Alsof daar nog 
ruimte is! En sommige fietsers schelden je ook nog uit (weinig fantasierijk trouwens, 
woorden als k*tw*f kennen we nu wel).  Zonde, het is wel een leuke straat met mooie 
winkels, maar je kunt er niet eens even rustig rondkijken. 
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Met vriendelijke groet, 
  
Inge Zuurendonk 
06-42471665 
  
Wijkraad Binnenstad Haarlem 
  
www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl 
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl 
  

* 
Verder is er een ondernemer die voor de herkenbaarheid van zijn sloepenvaart een banier op 

de kade wil plaatsen. 
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Winkeladressen ondertekenaars 

 
CIGO JEAN LICOT 
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Kruisweg 37 

 

Alphenaar Muziekhandel 

Kruisweg 49 

 

Eurosound 

Kruisweg 50 

 

Sunbeds Haarlem 

Kruisweg 39 

 

Dawoud 

Kruisweg 48 

 

Suny Telecom 

Kruisweg 42 

 

Juwelier Langerak 

Anegang 7 

 

Naracamicie 

Anegang 4 

 

Diforza 

Lederwaren &reisartikelen 

Anegang 25/A 

 

Highschool cafe 

Anegang 48 

 

Fotovak Engel BV 

Anegang 32 

 

Charmm 

Anegang 5 

 

Idols Forever 

Anegang 36 

 

Huboboss 

Anegang 40 

 

Lien & Giel 

Anegang 42 

Jolie Lingerie & Foundation 

Anegang 44a 

 

Dille & Kamille 

Anegang 46 
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’t Peertje 

Kinderschoenen 

Anegang 33 

 

Schatkamer 

Anegang 39 

 

IZZA 

Anegang 31 

 

Gentle 

Anegang 25A 

 

Stemm Voetlok 

Anegang 30 

 

Nengame BV 

Anegang 23 

 

G-Star RAW Store 

Anegang 8 

 

Scentchips 

Anegang 19 

 

Just a Joke 

Anegang 17 

 

Bourgondische Lifestyle 

Koningstraat 5 

 

The Mill 

Koningstraat 18 

 

Zorgwerk 

Lange Veerstraat 21 

 

Past .. 

L. Veertsraat 32 

 

 

 

Carsten de Muynck 

L. Veerstraat 31 

 

Shoe Care 

Grote Markt 14 

 

Leonidas 

Barteljorisstraat 42 
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Lifestyle 

Zijlstraat 96a 

 

Sneakers Haarlem 

Grote Houtstraat 17 

 

Rivs bv 

Zijlstraat 57 

 

Groot 

Kruisstraat 4 

 

Steedehuys VOF 

Kruisstraat 11 

 

Jutka&Riska 

Kruisstraat 15 

 

SNS bank 

Kruisstraat 16 

 

Uit den Vreemde 

Kruisstraat 20 

 

Helios Verlichting Haarlem 

Kruisstraat 33 ZW 

 

The Pine Store 

Kruisstraat 37 

 

Voet en zonen  sigarenspecialist 

Kruisstraat 39 

 

Kaashuis Tromp 

Barteljorisstraat 11 

 

Sabon 

Barteljorisstraat 16 

 

Steppin Out 

 

State of Art 

Zijlstraat 61 

 

Tante steef 

Zijlstraat 66 

 

De rijwieltrust 

Zijlstraat 64 
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Outlet in linnen 

Gierstraat 70 

 

COTé Zuid 

Zijlstraat 55 

 

Meubels Haarlem 

Zijlstraat 62 

 

Sissy-Boy 

Barteljorisstraat 25 

 

Wonen en Meer 

Kruisweg 51 

 

Jethes  

Kruisweg 57 

 

America Today 

Kruisstraat 3-5 

 

Runnersworld Haarlem 

Kruisstraat 

 

AH 

Kruisstraat 10 

 

Amanda Steenkist 

Kruisstraat 17 

 

Dhendy van Bergen 

Kruisstraat 14A 

 

Rian Wijkhuijs 

Kruisstraat 25 

 

 

Carol’s 

Kruisstraat 27 

 

Motys Travel Service 

Kruisstraat 28 

Elka’s fashion 

 

Estrada 

Kruisstraat 38 

 

Amanzio 

Kruisstraat 40 
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Fred de la Bretonniere 

Barteljorisstraat 3 

 

 

Kruidvat  

 

 

Totaal 70 adressen. 
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Foto Grote Houtstraat 1982  
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	From: rick.griekspoor@quicknet.nl To: info@haarlemcentraal.nl Subject: uitstalling Date: Wed, 1 Oct 2014 10:12:38 +0200
	From: dirkboterblom@hotmail.com To: info@haarlemcentraal.nl Subject:  Date: Wed, 1 Oct 2014 08:13:39 +0000
	From: info@joygiftshop.nl To: info@haarlemcentraal.nl Subject: uitstalverbod Date: Wed, 1 Oct 2014 10:30:37 +0200
	From: haarlem@dille-kamille.com To: info@haarlemcentraal.nl Subject: uitstalbeleid Date: Wed, 1 Oct 2014 08:41:42 +0000
	From: nlstore.haarlem@loccitane.com To: info@haarlemcentraal.nl CC: Nicole.KLUNNEN@loccitane.com Subject: uitstallingenbeleid  Date: Wed, 1 Oct 2014 10:02:49 +0000  Geachte LS,    Hierbij mijn Feedback over het uitstallingenbeleid in Haarlem. Sinds ee...
	From: g.vlaar@upcmail.nl To: info@haarlemcentraal.nl Subject: Evaluatie  Date: Wed, 1 Oct 2014 14:55:31 +0200
	From: bas@samfriday.com Subject: Uitstallingsbeleid Date: Wed, 1 Oct 2014 12:49:19 +0200 To: info@haarlemcentraal.nl
	From: info@alphenaar.com To: info@haarlemcentraal.nl Subject: EVALUATIE UITSTALLINGENBELEID BINNENSTAD HAARLEM Date: Wed, 1 Oct 2014 13:44:00 +0200
	From: haarlem@steppinout.nl To: info@haarlemcentraal.nl CC: merelvlieshout@hotmail.com Subject: uitstalling Steppin' Out Zijlstraat Date: Wed, 1 Oct 2014 13:42:05 +0000  Beste heer/mevrouw,    Mijn naam is Merel van Lieshout en ik werk bij Steppin' Ou...
	From: info@tenboom.nl To: info@haarlemcentraal.nl Subject: uitstalling Date: Wed, 1 Oct 2014 16:53:09 +0200
	From: haarlemsouvenirs@hotmail.com To: infi@haarlemcentraal.nl Subject: uitstalbeleid Date: Thu, 2 Oct 2014 10:59:53 +0200
	From: De Mooiste Muren <demooistemuren@gmail.com>
	From: Ianthe Lammers Van Toorenburg <ianthe@stemm.nl>
	From: Eliza's Patio <elizaspatio@live.nl>
	From: haskuijpers@hetnet.nl To: info@haarlemcentraal.nl CC: m.haasdonk@haarlem.nl; gwmoolenaars@kpnmail.nl; info@meerstad.nl Subject: uitstallingenbeleid Date: Mon, 6 Oct 2014 11:49:16 +0200
	From: "Sculler BV" <info@sculler.nl>
	From: "Nencies Lingerie en Badmode" <info@nencies.nl>
	From: Roy <havanahouse@gmail.com>
	From: Eddy Masri <dewimas@hotmail.com>
	From: "Ilona v.d.Berg" <ilona023@icloud.com>
	From: Huug Uilenbroek <huug@federmann.nl>
	From: "Koehorst" <m.koehorst2@kpnplanet.nl>
	From: "Hennie Cornet Kappers" <hennie.cornetkappers@kpnplanet.nl>
	From: "H.Schellevis" <hschellevis@ziggo.nl>
	From: Coen van der Voorn <cvdvoorn@gmail.com>
	From: shop@meent.com To: info@haarlemcentraal.nl CC: sverstraete@haarlem.nl Subject: Beleidsregels voor reclame en uitstallingen _ Anegang Date: Thu, 9 Oct 2014 15:01:48 +0200
	Van: Haarlem [mailto:haarlem@dille-kamille.com]  Verzonden: vrijdag 19 september 2014 16:50 Aan: 'SHOP@MEENT.com' Onderwerp: RE: Beleidsregels voor reclame en uitstallingen

