
 
 
Van: a de nijs  
Verzonden: donderdag 26 mei 2022 21:40 
Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 
Onderwerp: THEMAMARKTEN OP DE DREEF 
 
Aan de Gemeenteraad van Haarlem 
t.a.v. de Commissie Beheer 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Het is alsof wij er niet toe doen, nu zonder vooroverleg, een bouwdepot is verschenen  
op de zuidkant van de Dreef, ons marktterrein.  
 
Was dat vanwege een renovatie op de Dreef dan had ik wijselijk gezwegen. 
Maar dat bouwdepot staat er vanwege een renovatie op het HOUTPLEIN en volgend jaar 
schijnt het er nog steeds te staan , dan vanwege een renovatie in het FLORAPARK.   
Bij  alle renovaties in de omgeving wordt meteen aan ons marktterrein gedacht als bouwdepot, 
dan wordt je als Antiekmarkt op de Dreef toch niet serieus genomen ? 
Waarom kan dit zomaar , zonder rekening te houden met de Antiekmarkten ? 
( Huis -en Tuinmarkten  heb ik daarom maar helemaal afgeblazen) 
 
Vanaf de N205 , de voor ons belangrijke doorgaande route , Paviljoenslaan/ Fonteinlaan,   
ZIEN de passanten nu een afstotelijk bouwdepot, daar waar passanten voorheen nog een 
sfeervolle  Antiekmarkt zagen.  Toevallige passanten vallen af en de verkopen kelderen ! 
Het zicht op de markt is weg.  
 
En ook voor de vaste bezoeker is de markt minder aanlokkelijk, stuk kleiner nu ik niet alle Antiquairs 
kan verwelkomen.   Het opmaken van de marktindeling bleek  een zware puzzel, want wie wel ,  
wie niet,  op welke datum.    Handelaren teleurgesteld.  
 
Het gaat om een reserve-bouwdepot van Dura Vermeer, wat amper in gebruik is. 
Ligt bijna niets achter de omheining. ( paar buizen en stapeltje stenen op 21 mei )  
Het materieel dat  Dura Vermeer  dagelijks gebruikt  staat gewoon in hun andere bouwdepot  
op het Houtplein.    
Lijkt mij niet dat Dura Vermeer er een  probleem mee heeft om dit  te verplaatsen naar het 
in het verlengde liggende pad  aan de overkant van de Paviljoenslaan, naast Haarlemmerhout.  
( tijdens het marktseizoen april t/m begin oktober )  
 
Aldus  het verzoek van organisator, mede namens alle markthandelaren. 
 
Hoogachtend, 
 
Alice de Nijs 
 
 
 


