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Uitstalverbod in de binnenstad



Haarlem heeft een monumentale binnenstad en een modern winkel- en uitgaansgebied. De gemeente Haar-
lem wil deze combinatie in evenwicht houden. Daarom heeft ze samen met de ondernemersverenigingen, 
zoals Haarlem Centraal, algemene regels voor reclame en uitstallingen afgesproken. Met het afschaffen van 
de vergunningplicht voor uitstallingen vermindert het aantal regels en vereenvoudigt de handhaving. 

Sommige delen van Haarlem vragen een rustig straatbeeld, terwijl in andere delen meer ruimte voor reclame en 
uitstallingen is. Daarom wordt in de regels rekening gehouden met het karakter van de omgeving en de doorstroming 
van het voetgangers- en overig verkeer in de straten. Dat betekent dat in het beschermd stads- en dorpsgezicht an-
dere regels gelden dan in overige buurten en op bedrijventerreinen of bij grote kantoorpanden. 

Uitstalverbod
In de kernwinkelstraten, waar veel voetgangers passeren, geldt een uitstalverbod. Op de achterzijde van deze folder 
kunt u zien in welke straten in de binnenstad een uitstalverbod geldt. Buiten de binnenstad geldt ook een uitstal-
verbod in de Amsterdamstraat, Generaal Cronjéstraat, Julianapark, Kloosterstraat en Schoterweg. In straten met een 
uitstalverbod kunt u wel uw daghandel in bloemen, groente en fruit neerzetten (max. 0,8 meter uit de gevel) en uw 
gevel verfraaien met bijvoorbeeld een bankje of twee bloembakken (max. 0,4 meter uit de gevel). Voor het uitstallen 
van terrassen gelden de beleidsregels horecaterrassen.

De regels per uitstalling 

Wat Straten met uitstalverbod Overig binnen beschermd 
stads- en dorpsgezicht

Daghandel bloemen, groente 
en fruit

Max. 0,8 m uit de gevel.
Grote Houtstraat max. 1 m uit 
de gevel.

1 m uit de gevel, mits 1,5 m  
loopruimte over blijft.

Bankje, bloembakken, ed. Max. 0,4 m uit de gevel.  
Grote Houtstraat max. 0,5 m  
uit de gevel.

1 m uit de gevel, mits 1,5 m  
loopruimte over blijft.

Staande banier Niet toegestaan. Wel bij maat-
schappelijke voorzieningen*: 
max. 2 items per pand/perceel, 
max. 2,5 m hoog.

Niet toegestaan. Wel bij maat-
schappelijke voorzieningen*: 
max. 2 items per pand/perceel, 
max. 2,5 m hoog.

Stoepbord Niet toegestaan. Wel bij maat-
schappelijke voorzieningen*: 
max. 2 items per pand/perceel, 
max. 1 m hoog.

Max. 1 item per pand/perceel, 
niet samen met banier.  
Max. 1 m hoog.

Speeltoestellen Niet toegestaan. Max. 1 per pand, min. 1,5 m 
vrije loopruimte.

Vlaggen Niet toegestaan.
Wel bij gelegenheden van bij-
zondere aard: max. 1 per  
gebruiker en per gevel.

Niet toegestaan. Wel bij gele-
genheden van bijzondere aard: 
max. 1 per gebruiker en per 
gevel. En bij maatschappelijke 
voorzieningen*: max. 1 per  
gebruiker en per gevel.

*Maatschappelijke voorzieningen:
educatieve-, sociale-, culturele- en levensbeschouwelijke voorzieningen, (para)medische-, (sociaal)medische voorzieningen en andere 
maatschappelijke voorzieningen, voorzieningen voor openbare dienstverlening, kinderdagverblijven, kinderopvang, peuterzalen, en bijbehorende 
(speel)voorzieningen.

Overige reclame-uitingen
Voor gevelreclame groter dan 0,5 m2 en uithangborden heeft u een omgevingsvergunning nodig. De voorwaarden 
voor deze gevelreclame kunt u vinden op www.haarlem.nl/digitaalloket. 

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijkt u dan op www.haarlem.nl/digitaalloket, bel naar tel. 14 023  
of neem contact op met Haarlem Centraal, via info@haarlemcentraal.nl, onder vermelding van ‘Uitstalling’.

Loopruimte voor  
voetgangers
In autoluwe straten moet minimaal 0,75 
meter aan loopruimte voor voetgangers 
vrij blijven. Op de hoofdroute voor voet-
gangers van het station naar de Grote 
Markt (Jansweg/ Jansstraat/ Kruisweg/ 
Kruisstraat) moet ten minste 2 meter 
aan loopruimte vrij blijven. In de overige 
straten geldt de algemene regel van 1,5 
meter loopruimte. 

Algemene regels
In de afbeelding hiernaast zijn de alge-
mene regels aangegeven.Wij vragen u 
uw uitstalling direct tegen de gevel te 
plaatsen. 

Hoe en waar u de verschillende uitstal-
lingen kunt plaatsen, leest u in de tabel. 

1 meter

1,5 meter
voor voetgangers

1,5 meter 
hoogte voor  
lampen e.d.

0,5 meter

0,5 meter 
    geen uitstallingen


