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1. Inleiding 

Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks het aantal te verplaatsen 

weekmarkten vast. De bevoegdheid hiertoe is neergelegd in artikel 3 van de Haarlemse 

Marktverordening. De weekmarkt op de Grote Markt, wordt een aantal keren per jaar 

verplaatst om belangrijke evenementen op de Grote Markt mogelijk te maken, zoals de 

kermis, Haarlem Jazz en Haarlem Culinair.  

 

In overleg met betrokken partijen is het gebied voor de verplaatste zaterdagmarkten als volgt: 

Krocht, Nieuwe Groenmarkt, Zijlstraat, Koningstraat (tot de Jacobijnenstraat) en -indien er 

geen huwelijken zijn- de stoep voor het Stadhuis.  

Vanuit veiligheidsoverwegingen (crowd management) wordt tijdens de evenementen Jazz en 

Culinair op de Grote Markt geen ruimte in gebruik genomen op de stoep voor het Stadhuis.  

 

De maandagmarkt wordt één keer verplaatst naar de Raamvest en het gedeelte Grote 

Houtstraat vanaf de Houtbrug tot aan het Proveniersplein. 

 

2. Besluitpunten college 

1. de maandagmarkt op 20 april 2015 te verplaatsen; 

2. de zaterdagmarkt op 18 en 25 april (kermis), 8 augustus (Haarlem Culinair), 

22 augustus (Haarlem Jazz) te verplaatsen; 

3. Op genoemde maandag en zaterdagen is een aangepaste route en/of 

verkeersomleiding van kracht in de binnenstad.  

4. De financiële consequenties worden opgevangen binnen de bestaande 

budgetten voor markten en kermissen.  

5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de 

data van de verplaatsing worden gepubliceerd in de stadskrant.  

6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Bestuur. 

 

3. Beoogd resultaat 

Een goede uitvoering van de in de Marktverordening vastgelegde jaarlijks terugkerende 

afspraken, alsmede een gecoördineerde uitvoering van een aangepaste route en/of 

verkeersomleiding in de binnenstad. 

 

4. Argumenten 

Om de door het college gewenste grote evenementen mogelijk te maken moeten de 

weekmarkten op de locatie Grote Markt worden verplaatst. 

In 2015 zijn er op de volgende data verplaatsingen van de markt  nodig voor de volgende 

evenementen: 

 

Maandag: 

20 april  Kermis 

 

Zaterdagen: 

18 april  Kermis 

25 april  Kermis 
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8 augustus  Haarlem Culinair 

22 augustus  Haarlem Jazz & More 

 

De belanghebbenden worden op de hoogte gebracht via digitale publicatie in de GVOP; de 

direct betrokken marktkooplieden ontvangen informatie via de marktcommissie en de 

nieuwsbrief Haarlemse Markten. De betrokken ondernemers en bewoners van de binnenstad 

worden geïnformeerd middels bewonersbrieven. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Om een weekmarkt te verplaatsen zijn extra maatregelen nodig ten behoeve van de 

verkeersveiligheid en aanpassingen in het straatbeeld. Daarnaast levert een verplaatste 

weekmarkt minder inkomsten op voor de kooplieden omdat een verplaatste markt minder 

klanten trekt dan een normale markt. 

 

Door de verplaatsing van de markt naar de Zijlstraat zijn we tegemoet gekomen aan de 

bezwaren die markt-ondernemers hadden bij de verplaatsing naar de Raaks en omgeving 

tijdens Serious Request. 

De winkeliers in de Zijlstraat hebben door middel van een enquête aangegeven in te stemmen 

met de verplaatste markt in de Zijlstraat als er rekening wordt gehouden met een vrije entree 

naar de winkels. Uitgangspunt is dat de fietsenrekken tijdens de markt worden verwijderd en 

dat er na de eerste twee verplaatsingen samen met de ondernemers van de markt en de 

Zijlstraat wordt geëvalueerd. 

 

Het niet meer in gebruik nemen van de ruimte voor het stadhuis levert capaciteitsproblemen 

voor de markt op. De ruimte op de verplaatste zaterdagmarkt is beperkt. We ondervangen dit 

capaciteitsprobleem door extra ruimte in te nemen in de Koningstraat. 

 

De kosten van de voorgestelde verplaatsingen zijn gedekt in respectievelijk de 

marktbegroting (kostenplaats 681003) en het kermisbudget (kostenplaats 681002). De kosten 

bedragen circa € 2.500,= per verplaatste markt. 

 

6. Uitvoering 

Afdeling Omgevingsvergunning draagt zorg voor de uitvoering van de marktverplaatsing en 

de communicatie richting kooplieden. Spaarnelanden en GOB zorgen voor de omleidingen en 

de communicatie hieromtrent richting de betrokkenen in de binnenstad. 

 

Vooroverleg 

Er is overleg geweest met de politie en brandweer en zijn akkoord. 

 

7. Bijlagen 

2 Kaarten locaties en indeling verplaatste markten. 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 
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de secretaris    de burgemeester 

 

 


