
Verzoek als inspraak op de agenda te zetten van de Commissie Ontwikkeling 03 december 2020. 

 
 
Ondernemers Vereniging Beatrixplein 
p/a. Pr. Beatrixplein 29 
2033 WC Haarlem 
 
Geachte Commissie, 
 
N.a.v. het voornemen om een Domus Plus en/of Skaeve Huse vestiging te lokaliseren in Haarlem-Oost, 
hebben wij als ondernemers en Ondernemers Vereniging Beatrixplein de volgende/zelfde zorgen zoals 
omschreven in het verslag omwonendenoverleg met omwonenden en ondernemers Wilhelminastraat 
van 18 mei 2020. 
 
Daar  staat beschreven welke overlastsituaties wij blijkbaar kunnen verwachten in onze wijk in de directe 
omgeving van een woonvoorziening als Domus Plus en/of Skaeve Huse.  
 
Kan de Gemeente ons laten weten op welke wijze deze te verwachten overlastsituaties kunnen worden 
voorkomen in onze woonwijk en de winkels gelegen aan het Beatrixplein waar wij onze klanten 
verwelkomen om hun boodschappen op een aangename te kunnen doen en wij op een veilige manier ons 
inkomen proberen te genereren?  
 
Met name wat betreft de ervaringen van de Dekamarkt Gedempte Oude Gracht maken wij ons grote 
zorgen, zie hieronder een citaat uit het verslag van 18 mei 2020: 
 
“Ondernemers Dekamarkt (Gedempte oude Gracht):  
Sinds ons laatste overleg in januari (2020) hebben we een hoop gedaan om de winkel veiliger te maken. Er 
is een plan van aanpak uit gekomen en we hebben de stappen uit dit plan uitgevoerd. Zo hebben wij 
veiligheidstrainingen gehad van beveiligingsbedrijf Trigion, ons camerasysteem is aangepast en we 
hebben nu in de gehele winkel camera beveiliging. Een aantal zware, goedkope biersoorten verkopen wij 
niet meer. Het contact met de gemeente, politie, handhaving en Alpha security is goed.  
Dus ik ben positief gestemd over de hulp en samenwerking die wij krijgen/gehad hebben. Ook ben ik ervan 
overtuigd dat we de goede kant op gaan. 
Helaas moet ik melden dat de overlast van de doelgroep nog steeds groot is. We hebben sinds januari 
meer dan 100 meldingen van overlast, diefstal en agressie gedaan bij ons beveiligingsbedrijf. Tot vandaag 
hebben wij deze week 4 x een winkelverbod opgelegd wegens poging tot diefstal of agressie (verbaal).  
Daarnaast vind ik de veiligheid op straat voor mij en mijn medewerkers afgenomen sinds de corona 
maatregelen. Het bedelen en het alcohol gebruik op de Gedempte Oude Gracht lijkt weer toe te nemen. 
Als ik het hoor of zie bel ik altijd handhaving. Er loopt minder winkelend publiek op straat en ik kom veel 
mensen van de doelgroep tegen op straat die wij een winkelverbod hebben gegeven of aangehouden 
hebben.” 
 
Naar ik aanneem zullen onze gefundeerde zorgen op een serieuze en adequate manier behandeld 
worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Ondernemers Vereniging Beatrixplein, Haarlem, 
 
 
 
René Bos, 
voorzitter. 

 


