Van: Hugo Alefs <halefs@haarlem.nl>
Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 17:20
Aan: 'jorisd66@gmail.com' <jorisd66@gmail.com>
CC: Evelien Visscher <evisscher@haarlem.nl>; bestuursadvieshaarlem
<bestuursadvieshaarlem@haarlem.nl>; Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl>
Onderwerp: RE: Technische vragen D66 Haarlem herstel historische winkelpuien
Beste Joris Krouwels,
Onderstaand de beantwoording van de technische vragen over de subsidieregeling herstel
historische winkelpuien.
1. Wat wordt er precies bedoeld met de term 'historische winkelpui'? In bijlage staat dat de regeling is
"bedoeld voor panden ouder dan 50 jaar met een winkel of horecafunctie op de begane grond". Is dat
ook een eis (zoals dat in Leiden het geval is)?
Ja, in de regeling wordt voorgesteld om panden in aanmerking te laten komen wanneer deze 50 jaar
of ouder zijn én een horeca- of winkelfunctie hebben.
2. Is de zienswijze gevraagd van ondernemers of de BIZ-centrum betreft deze regeling?
De Centrum Management Groep Haarlem (waarin de St. BIZ Binnenstad is vertegenwoordigd) is
geïnformeerd over de informatienota met de opzet van de regeling voor het herstel van historische
winkelpuien. Er is in dit stadium verder geen formele zienswijze gevraagd.
We gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als er nog vragen zijn horen wij dit
natuurlijk graag.
Met vriendelijke groet,
Hugo Alefs
Beleidsmedewerker Erfgoed | Gemeente Haarlem
Telefoon: 023-5115126
E-mail: halefs@haarlem.nl

Van: Joris Krouwels <jorisd66@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 10:22
Aan: Hugo Alefs <halefs@haarlem.nl>; Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl>
Onderwerp: Technische vragen D66 Haarlem herstel historische winkelpuien
Gegroet griffie-team,
D66 Haarlem heeft twee technische vragen betreft de subsidieregeling herstel historische
winkelpuien;
1. Wat wordt er precies bedoeld met de term 'historische winkelpui'? In bijlage staat dat de regeling
is "bedoeld voor panden ouder dan 50 jaar met een winkel of horecafunctie op de begane grond". Is
dat ook een eis (zoals dat in Leiden het geval is)?

2. Is de zienswijze gevraagd van ondernemers of de BIZ-centrum betreft deze regeling?

Mvg,
Joris Krouwels
D66 Haarlem

