
                                                
 
                      
 
 

 

 

 

Activiteiten KHN Haarlem 
  
Overzicht activiteiten KHN Haarlem  

• Detailhandelsvisie; KHN Haarlem probeert bij te sturen en het beleid te laten baseren op juiste 
cijfers en bezoekersaantallen, KHN pleit voor een realistische kijk op het aanbod horeca en winkels, 
er is momenteel meer dan genoeg horeca gevestigd in Haarlem. 

• Toeristisch beleid; KHN staat voor het belang van toerisme en sturing op kwaliteit. De hele 
binnenstad profiteert van de stadbezoeker, waaronder de toerist. We doen mee aan diverse 
bijeenkomsten en debatten en stelt stukken en reacties op. 

• Terrassenbeleid: KHN Haarlem pleit voor helder, eenvoudig en transparant terrassenbeleid 

• Leerbedrijven; via de bedrijfsadvies commissie kaarten horecaondernemers de aandachtspunten 
van de werkvloer aan. 

• Parkeren en bereikbaarheid; we overleggen met gemeente Haarlem over de parkeermogelijkheden 
en bereikbaarheid van Haarlem en zorgen ervoor dat Haarlem goed bereikbaar blijft 

• Nachtraad/nachtburgemeester: KHN Haarlem ziet in dat het uitgaan in Haarlem een bredere basis 
nodig heeft, in het bijzonder de Smedestraat en pleit voor het instellen van een nachtraad en voor 
vrije openingstijden van de horeca. 

• Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid. We hebben een systeem opgezet waarbij de aangesloten 
bedrijven een ontzegging kunnen uitschrijven voor iemand die overlast geeft. Het beheer van de 
ontzeggingen liggen bij KHN Haarlem, zie www.erzijnregels.nl/haarlem. In het kader hiervan 
overleggen we elke 2 weken met  verschillende partijen als de nachthoreca, gemeente, portiers, 
politie en handhaving.  

• Hoteloverleg Haarlem; KHN Haarlem initieert elke 3 maanden een hoteloverleg en heeft van daaruit 
zitting in de werkgroep mice, Haarlem marketing en komt op voor een lage heffing toeristenbelasting 
en een goede besteding van de toeristenbelasting. Ook verzoeken wij de gemeente steeds om 
handhaving van Airbnb’s 

• Milieubelasting; KHN ondersteunt initiatieven voor een circulaire economie en participeert in de 
werkgroep koplopers horeca 

• Eerlijk speelveld; KHN Haarlem borgt een eerlijke speelveld en pakt oneerlijke concurrentie aan. 
 
Bijeenkomsten en evenementen  

• Het bestuur vergadert 10 tot 12 keer per jaar.  

• 4 keer per jaar vindt de regiovergadering plaats voor de verschillende afdelingen in Noord-Holland. 
Hier wordt kennis uitgewisseld en is er een mogelijkheid zaken uit de afdelingen onder de aandacht 
te brengen.  

• 1 keer per jaar organiseren we de algemene ledenvergadering, met een aanvullend thema 

• We organiseren 1 keer per jaar een horecatour naar een inspirerende stad  

• 4 keer per jaar wordt een horecaborrel georganiseerd o.a. tijdens Haarlem Jazz 

• KHN Haarlem doet mee aan de overleggen CMG, OVG en OOC 

• Bij actualiteiten organiseert KHN Haarlem workshops en bijeenkomsten 
 
Partners en partijen waar KHN Haarlem mee om tafel zit:  

• KHN Noord-Holland  

• Gemeente Haarlem  

• Haarlem centraal 

• CMG  

• BIZ Haarlem binnenstad 

• Vereniging van eigenaren 



                                                
 
                      
 
 

 

 

Landelijke voordelen voor leden van KHN; zie ook https://www.khn.nl/ 

• Belangenbehartiging: https://www.khn.nl/themas/belangenbehartiging 

• Advies: https://www.khn.nl/advies 

• Ledenvoordelen/kortingen: https://www.khn.nl/ledenvoordelen 

• Inspiratie, kennisdeling en tips: https://www.khn.nl/inspiratie 

• Lokaal Haarlems nieuws: http://www.khn.nl/haarlem 

• KHN Haarlem facebook: http://www.facebook.com/gastvrijhaarlem 
 
 
De extra bijlage vanuit de leden wordt gebruikt voor onder andere;  

• Bijdrage aftrap diverse initiatieven  

• Secretariële ondersteuning  

• Kosten voor bijeenkomsten en vergaderingen  

• Bijdrage aan inspiratietour  

• Administratiekosten  

• Website www.erzijnregels.nl/haarlem 
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