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Onderwerp: Beantwoording art. 38 vragen VVD inzake Tempeliersstraat

Geachte heer Rutten,

Op 12 februari jl. heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake situatie Tempeliersstraat.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt.

1. Hoe beschrijft u de huidige situatie van de Tempeliersstraat in termen van openbare veiligheid en 
orde. Bent u bekend met de klachten van bewoners zoals die hierboven zijn beschreven? Hoeveel 
meldingen van overlast heeft u ontvangen? Welke acties heeft u daarop ondernomen? Wat is het 
reguliere beleid ter controle van dergelijke avond/nacht voorzieningen en hun bezoekers?

Antwoord:
In de Tempeliersstraat komen wonen, werken winkelen en uitgaan samen. Door deze mix van 
functies komt het woon- en leefklimaat soms onder druk te staan. Vanaf 1 januari 2019 tot en met 
heden zijn er bij de gemeente 31 meldingen binnengekomen. Negen meldingen betreffen het 
onderwerp parkeeroverlast, waarbij voornamelijk wordt gesignaleerd dat er auto's op de bushalte 
geparkeerd staan. Drie meldingen zijn binnengekomen omtrent overlast van bezorgers, zowel auto- 
als scooterbezorgers. Zes meldingen betreffen het onderwerp weesfietsen. De overige 13 meldingen 
zijn divers: van vuurwerk tot ongedierte.
Bij elke binnengekomen melding neemt de handhaving de locatie mee in hun surveillance gedurende 
de dag en avond. Voor overlast tijdens de nacht, worden de meldingen door de politie opgepakt. 
Daarnaast geldt voor de horecazaken het horecabeleid van Haarlem. Hier wordt op gehandhaafd 
door de gemeentelijke handhavers.
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2. Wat zijn de plannen van het college met de Tempeliersstraat als het gaat om de door de 
bewoners zo graag geziene hoogwaardige mix van horeca. Bent u van plan daar een actief beleid 
op te gaan voeren? Zo nee, waarom niet.

Antwoord:
Momenteel wordt er gebouwd op de hoek van het Houtplein en de Tempeliersstraat. Het 
bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van 42 appartementen, twee twee-onder-een-kap 
woningen en zes hofwoningen met een ondergrondse parkeervoorziening. Daarnaast is op de begane 
grond aan de Tempeliersstraat een commerciële ruimte aanwezig (zie bestemmingsplan 
Tempeliersstraat-Raamsingel 2019, 2019/177314). Er komt een mix van horeca, ondergeschikte 
detailhandel en (flex)werkplekken. In de commerciële ruimte kan enkel een horeca met een lichte 
functie (koffiebar, lunchroom of restaurant) zich vestigen.
Het Houtplein wordt daarnaast heringericht. De herinrichting zal bijdragen aan een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor winkels en horecagelegenheden (zie bestemmingsplan Houtplein Haarlem 
2010/60014).

3. De burgemeester is voornemens de coffeeshop van het Houtplein toe te staan te verhuizen naar 
de Tempeliersstraat. Bent u het met de VVD eens dat vestiging van nog een afhaaloutlet aan de 
Tempeliersstraat de eenzijdigheid van het bestaande horeca en winkelaanbod versterkt en de 
overlast door afhalers verder zal toenemen? Zo ja, hoe bent u van plan daar mee om te gaan? Zo 
nee, waarom niet?

Antwoord:
Bij een coffeeshop kunnen producten worden afgehaald, maar een coffeeshop is ook een 
horecagelegenheid. De overlast van afhalers is van tevoren moeilijk in te schatten. Het afgelopen jaar 
zijn er geen meldingen binnengekomen van klachten omtrent afhalend publiek bij Willie Wortel aan 
het Houtplein.

4. Bent u zich ervan bewust dat op de hoek nieuwe woningen worden gerealiseerd die eveneens 
tegen deze problematiek aan zullen lopen? Hoe ziet u deze combinatie van functies in de 
toekomst voor zich ?
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Antwoord:
Er zijn meerdere coffeeshops die zich hebben gevestigd in de buurt van woningen. Deze combinatie 
levert niet per definitie problemen op. Tot op heden is er geen aanleiding geweest om het bestaande 
beleid voor de vestiging van coffeeshops aan te passen. Ontwikkelingen worden blijvend gemonitord.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester.
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