
 
 
Van: alice de nijs <alicedenijs@gmail.com>  
Verzonden: vrijdag 22 mei 2020 12:21 
Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 
Onderwerp: START ANTIEKMARKTEN DREEF ?  
 
                                                                                    Aan de  Commissie Beheer 
 
Geachte raadsleden, 
 
Van de Gemeente Haarlem,  afdeling VVH , heb ik te horen gekregen dat mijn 
Antiekmarkten op de Dreef ook in  juni niet kunnen worden opgestart. 
 
Als reden wordt gegeven dat samenkomsten voor  vermaak  niet zijn toegestaan, 
maar het betreft op mijn Antiekmarkt  handel  in Antiek.   Antiekhandelaren die 
hun waren, hun Antiek, niet meer kwijt kunnen.   Het betreft nadrukkelijk geen 
braderie, waar ook vermaak wordt aangeboden. 
Het bevreemdt mij dat mijn Antiekmarkten niet mogen doorgaan, want op uw 
eigen Gemeentelijke  Algemene Warenmarkt te Schalkwijk staan sinds 12 mei ook weer 
non-foodkramen, kramen met kleding, leren tasjes, vloerkleden et cetera. 
Dat vind ik  dan meten met twee maten !  Dat valt dan sowieso niet te verklaren. 
 
In de noodverordening van 9 mei (VRK.nl )  staat overigens vermeld dat markten niet 
onder de categorie evenementen vallen.  Daar staat ook niet vermeld dat markten niet  
zouden kunnen doorgaan.  Sterker nog, ik vergelijk dit met winkeltjes, die al die tijd 
open konden blijven.   Dit heb ik zelfs te horen gekregen van het RIVM, de heer Buyst. 
 
Mijn Antiekmarkten van 11 april, 25 april en 16 mei mochten al niet doorgaan vanwege 
de Coronacrisis en daar heb ik mij toen ook bij neergelegd, had ik vrede mee, begreep ik. 
Maar ik kom in actie nu ik te horen heb gekregen dat mijn Antiekmarkten ook in juni 
geen fiat krijgen.   Ik wijs er nog op dat de Dreef vrij breed is, bredere gangpaden 
mogelijk dan op bijvoorbeeld uw eigen markt op de Grote Markt. 
 
In Den Haag is de Antiekmarkt op het Lange Voorhout doorgegaan op Hemelvaartsdag. 
Ook allerlei andere versoepelingen vanaf 1 juni o.a. in de horeca, omdat er nu veel minder 
corona patiënten zijn. 
 
Kunt u bewerkstelligen dat mijn Antiekmarkten m.i.v. 6 juni kunnen doorgaan? 
Ik en de Antiekhandelaren hopen daarop. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alice de Nijs 
organisator 
Antiekmarkten op de Dreef 
 


