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Vragen Kortingsdag

Geachte leden van de commissie,

In de rondvraag van de commissie Beheer op 12 mei zijn door de heer Aynan 
vragen gesteld over het gebruik voor de vrijmarkt van het gedeelte van de 
Gedempte Oude Gracht tussen Spaame en Verwulft tijdens Kortingsdag. In de 
commissie Bestuur zijn dezelfde vragen gesteld door de heer Fritz.

Wie heeft besloten dat op de Gedempte Oude Gracht geen vrijmarkt gehouden 
mocht worden ?
Ten aanzien van vrijmarkt op de Gedempte Oude Gracht geldt dat er geen vrijmarkt 
mag worden gehouden op het gedeelte tussen Spaame en Verwulft. De aanleiding 
hiervan is het feit dat er verkeersgevaarlijke situaties en bijna ongelukken 
ontstonden toen dit gedeelte wel in gebmik was. De stoep is op dit gedeelte erg 
smal. Als er mensen op de stoep gaan zitten met hun verkoopwaar worden de 
bezoekers gedwongen op het fietspad te lopen om de koopwaar te bekijken. 
Hierdoor werd het fïetsverkeer gedwongen om op de weg te gaan rijden. Dit levert 
gevaarlijke situaties op en daarom is er voor gekozen om op dit gedeelte van de 
Gedempte Oude Gracht geen vrijmarkt meer toe te staan. Vanaf het Verwulft naar 
de Raaks is er wel vrijmarkt toegestaan op de Gedempte Oude Gracht. Overigens 
zijn er in de binnenstad voldoende plekken waar wel vrijmarkt is toegestaan om aan 
de vraag te voldoen.

Is er overleg geweest met bewoners en ondernemers?
Dit is al jaren een bestaande situatie. Bewoners en ondernemers zijn hier van op de 
hoogte.
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Hoe is het verbod op de vrijmarkt gecommuniceerd?
Jaarlijks worden de regels rondom de vrijmarkt gecommuniceerd via de website van 
de gemeente, via de website van het Haarlems Comité voor Nationale Feesten en in 
de Stadskrant. De bekendmaking mag u in de bijlage aantreffen. Hierin is ook 
opgenomen dat er geen vrijmarkt op dit gedeelte is toegestaan.

Klopt het dat de posters (zie foto ’s hieronder) door Spaarnelanden zijn 
aangebracht?
De posters zijn aangebracht door de integrale handhavers van de afdeling
Veiligheid en Handhaving van de gemeente.

Zo ja, waarom is het zo slordig gebeurd en zijn de posters nog steeds niet 
verwijderd?
De posters zijn de dag voor Kortingsdag opgehangen. Door de storm en de regen 
zijn een aantal posters beschadigd, ’s Avonds is er daarom nog een ronde gedaan 
waarbij de posters geplastificeerd zijn. Inmiddels zijn alle posters verwijderd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



Koningsdag 2016 woensdag 27 april 
 

Vrijmarkt is op de ondergenoemde locaties toegestaan van 07.00 

tot 17.00 uur: 
 

Haarlem Noord 

 Op het Marsmanplein 

 de Zaanenlaan (tussen Rijksstraatweg en Orionweg)  

 de Middenweg tussen de Van Nesstraat en de Zaanenlaan 

 op de stoep van de  Orionweg tot de  Delftlaan 

 Sportterrein Kleverlaan 

 

Binnenstad 

De binnenstad, gelegen tussen de Leidsevaart, de Singels, het Spaarne en de Vesten, met 

uitzondering van de onder locaties genoemde straten. 

 

Schalkwijk 

 de Frankrijklaan (tussen Belgielaan en Italiëlaan) 

 gedeelte Italiëlaan (tussen Frankrijklaan en Laan van Angers) 

 grasveld Laan van Angers- Italielaan 

 

West 

 Oranjeplein 

 

Inname van standplaatsen buiten deze locaties is niet toegestaan. 

Commerciële verkoop door detailhandelaren is verboden. Hierop zal 

controle plaatsvinden. 
 

 

DE GEMEENTE VRAAGT UW MEDEWERKING BIJ HET OPRUIMEN 

VAN DE SPULLEN DIE U NIET VERKOCHT HEEFT: 
 DE GEMEENTE PLAATST BIJ ELKE VRIJMARKT CONTAINERS. 

 DE SPULLEN DIE U NIET MEE NAAR HUIS NEEMT, MOET U IN DEZE 

CONTAINERS ACHTERLATEN.  

 

Deelname aan de vrijmarkt is toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

Algemeen 

 Uitstallen van tweedehands artikelen en verkoop hiervan is toegestaan vanaf 7.00 tot 17.00 

uur op bovengenoemde locaties.  

 Alleen verkoop van gebruikte artikelen door particulieren is toegestaan.  

 Vooraf een plaats reserveren door middel van het afplakken of afzetten van ruimte is niet 

toegestaan. 

 Er moet altijd voldoende ruimte (minimaal 3,5 meter) vrijblijven voor het doorlaten van 

politie, brandweer en ambulance. Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan. 

 Er mogen geen alcoholhoudende dranken ter verkoop worden aangeboden. 

 Er mag niet worden gebakken en gebraden door middel van open vuur. 

 Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, bouwwerken, afdakjes e.d. worden geplaatst. 

 Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fakkels worden gebruikt. 

 In verband met de brandveiligheid mogen geen goederen, dozen e.d. tegen gevels en/of op 

brandkranen worden neergezet. 

 Eventuele materialen die over de weg worden opgehangen, dienen op een hoogte van 



minimaal 4,2 meter te worden gespannen. 

 Iedere deelnemer moet na afloop de overgebleven spullen meenemen en de ingenomen 

plaats schoon achterlaten. 

 Er mogen geen kansspelen worden gespeeld. 

 Alle door de gemeente, politie en/of brandweer gegeven aanwijzingen moeten direct 

worden opgevolgd. 

 

Locaties 

 Verkoop in de binnenstad is niet toegestaan vòòr winkels, horecazaken en andere 

bedrijven die een duidelijk zichtbare poster hebben opgehangen met de tekst: “Op 

Koningsdag hier geen vrijmarkt - Deze zaak gaat open”. 

 Winkeliers kunnen deze poster verkrijgen bij de Publieksdienst, loket PBO, Zijlvest  

 In de binnenstad is verkoop niet toegestaan op het Stationsplein en in de: Kruisstraat , 

Kruisweg, Jansstraat, Jansweg, Smedestraat, Riviervismarkt, Klokhuisplein, Frankestraat, 

Schagchelstraat, Grote Houtstraat oostkant tussen de Peuzelaarssteeg en de Gedempte Oude 

Gracht,  Gedempte Oude Gracht tussen Spaarne en Verwulft, Gasthuisvest, Kampervest en 

Grote Houtbrug, Houtplein, Raamsingel, Gasthuissingel, Kampersingel, Van Eedenstraat, 

Raambrug,  Westzijde Wilsonsplein ter hoogte van de Wilhelminastraat en de 

Wilhelminastraat , Verwulft, Botermarkt,  Barrevoetestraat en Keizerstraat. 

 Verkoop op kermisterreinen en binnen een straal van 150 meter van het kermisterrein op de 

Grote Markt is niet toegestaan. 

 Op het gras aan de Frankrijklaan en de Laan van Angers mag niet worden geparkeerd. 

 Vrijmarkt op de Rijkstraatweg is niet toegestaan 

 

 

Afsluiten van wegen 

De volgende wegen worden ten behoeve van de vrijmarkt afgesloten: 

 het Centrum, de gehele Koningsdag blijven de verkeerspalen omhoog; 

 de Raamvest vanaf dinsdagavond 26 april 18.00 uur tot woensdagavond 27 april 22.00 uur. 

Gedurende deze tijden geldt hier tevens een parkeerverbod; 

 Noordzijde Wilsonplein 

 Schalkwijk: 27 april vanaf 06.00 uur de Frankrijklaan (tussen Duitslandlaan en Italiëlaan), 

gedeelte Italiëlaan (tussen Frankrijklaan en Laan van Angers) en de Laan van Angers in 

Schalkwijk; 

 de Smedestraat wordt van 11.00-24.00 uur afgesloten. Hier mag geen vrijmarkt worden 

gehouden. 

 In verband met de veiligheid van bezoekers van horecabedrijven die op straat staan wordt de 

Kleine Houtstraat noordelijk gedeelte en de Lange Veerstraat afgesloten van 11.00 – 24.00 

uur; 

 In verband met een festival wordt de Nieuwe Groenmarkt vanaf 26 april 7.00 uur afgesloten 

voor het verkeer tot 27 april 24.00 uur. Ook parkeren is op deze locatie niet mogelijk. 

 

 

 

Controle 

Op de vrijmarkt zullen controles gehouden worden met betrekking tot de 

opgelegde voorwaarden. Buiten de hierboven aangegeven locaties mogen 

geen standplaatsen worden ingenomen.  
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