
Centrum Management 
Groep Haarlem (CMG)
De binnenstadspartijen zijn verenigd in de 
CMG.  In de CMG werken publiek-private or-
ganisaties uit de binnenstad samen om het 
centrum van Haarlem economisch sterker, 
duurzamer, aantrekkelijker en bekender te 
maken. Hiervoor is een convenant afgeslo-
ten. Het convenant staat op de CMG-web-
site, waar tevens alle belangrijke gegevens 
van de CMG op vermeld staan. De CMG 
wordt voor de helft gefinancierd door de 
gemeente en voor de andere helft door het 
bedrijfsleven. 

Centrummanager – 
Falco Bloemendal
De centrummanager organiseert de dagelijk-
se gang van zaken van de CMG op basis van 
de ambities uit het convenant en in directe 
samenwerking met het dagelijks bestuur. Net 
als de CMG wordt de centrummanager voor 
de helft betaald door de gemeente en voor 
de andere helft door het bedrijfsleven.  Hij 
treedt op als verbindende schakel tussen de 
verschillende partijen in de binnenstad en 
onderhoudt een uitgebreid netwerk van on-
dernemers, bewoners, ambtenaren, cultuur 
in de stad en erbuiten. Dus indien u als on-
dernemer ergens tegenaan loopt, neem dan 
contact met hem op. De centrummanager 
helpt u verder. 

CMG Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief bevat actuele informatie 
specifiek gericht op ondernemers over zaken 
die zich in de binnenstad afspelen. Inschrij-
ven via de CMG-website. 

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) 
Binnenstad Haarlem
In de binnenstad betalen alle ruim 1100 on-
dernemers mee aan collectieve investerin-
gen. Denk aan marketing, evenementen en 
sfeerverlichting. De bedragen worden op ba-
sis van de WOZ-waarde geïnd.    

Welkom in Haarlem
De binnenstad van Haarlem behoort tot de mooiste en beste van Nederland. In een historisch centrum met leuke karakteristieke straatjes bevindt 
zich een divers winkelaanbod, aantrekkelijke goede horeca en nationaal en internationaal vermaarde cultuurpodia en musea.  Dat maakt Haarlem 
uniek. Dat moet zo blijven en waar het kan verbeteren. Voor u als nieuwe ondernemer in de binnenstad hebben wij samengevat welke partijen 

zich daarvoor inspannen. De contactgegevens van de verschillende organisaties vindt u op de achterzijde. 

De verschillende CMG partijen en organisaties nader toegelicht: 

Gemeente Haarlem
De gemeente Haarlem is een belangrijke spe-
ler als het gaat om het aantrekkelijk houden 
en maken van de binnenstad. Denk aan the-
ma’s als schoon, veilig en bereikbaar. Daar-
naast is de gemeente Haarlem op diverse 
manieren betrokken bij de vele evenementen 
die in Haarlem plaats vinden.

Haarlem Centraal
Winkeliers en horecaexploitanten zijn ver-
enigd in straatverenigingen. Haarlem Cen-
traal is de koepelorganisatie van deze 
straatverenigingen. Haarlem Centraal verte-
genwoordigt de stem van de straatverenigin-
gen en van individuele ondernemers. 

Koninklijke Horeca Nederland 
afdeling Haarlem 
Koninklijke Horeca Haarlem is de horeca 
belangenvereniging voor de Horecaonder-
nemers in Haarlem. Het is de belangrijkste 
gesprekspartner voor de gemeente Haarlem 
waar het Horeca gerelateerde onderwerpen 
betreft. 

Vereniging Eigenaren 
Binnenstad Haarlem (VEBH)
De VEBH is de belangenvereniging voor ei-
genaren van commercieel vastgoed in de 
Haarlemse binnenstad met als doelstelling 
behoud dan wel vermeerdering van de waar-
de ervan. 
 

Haarlem Marketing 
Haarlem Marketing verzorgt de marketing 
van de stad Haarlem voor bewoners en be-
zoekers.  Daarnaast verzorgt zij de promotie 
van de stad en haar evenementen.

Wijkraden
In de binnenstad zijn er verschillende wijkra-
den waarin bewoners zich hebben verenigd. 
Vertegenwoordigers van de wijkraden zijn lid 
van diverse overlegorganen.



Haarlem Lichtstad 
Stichting Haarlem Lichtstad heeft als doel 
panden in de binnenstad in de spotlights te 
zetten. Niet alleen om ons cultureel erfgoed 
te accentueren, maar ook om het gevoel 
van leefbaarheid en veiligheid in het cen-
trum te vergroten. 

AOC
Elke twee maanden is er een Activiteiten 
Overleg Centrum. Doel van het AOC is het 
informeren van ondernemers over bijeen-
komsten, evenementen, congressen of ini-
tiatieven in de binnenstad met mogelijke 
impact of kans op samenwerking. 

Operationeel Overleg Centrum
Om de dagelijkse gang van zaken te mo-
nitoren en waar nodig en gewenst, direct 
zaken aan te pakken, is het Operationeel 
Overleg Centrum in het leven geroepen. 

RPC
Het Regionaal Platform Criminaliteitsbe-
heersing Noord-Holland (RPC) maakt zich 
sterk voor de aanpak van criminaliteit tegen 
het bedrijfsleven. Binnen het RPC werken 
overheid en ondernemers samen aan een 
veilige omgeving voor ondernemers, perso-
neel en klanten. 

SVO
In de projectgroep Samen Veilig Onderne-
men werken partijen samen om de binnen-
stad schoner, veiliger en aantrekkelijker te 
maken. 

Contact gegevens partners binnenstad Haarlem 2019

Centrum management groep
Centrummanager Falco Bloemendal 06 2411 2292  centrummanager@centrum-haarlem.nl 
Voorzitter Dick Hulsebosch 06 5250 5967 dick.hulsebosch@planet.nl 
Secretaris Ellen van der Vossen 023 511 4678 evossen@haarlem.nl 
Nieuwsbrief   www.centrum-haarlem.nl/nieuwsbrief 
Website   www.centrum-haarlem.nl 

Partners Centrum Management Groep
Haarlem Centraal Rene Kint 06 5254 0720 rene@renekint.com 
Contact Haarlem Centraal Jaap Bonkenburg 06 5115 4251 bonkenburg@decoalitie.nl 
KHN Haarlem Hildo Makkes  06 2467 0146 hmakkes@gmail.com 
VEBH Frans Baars  06 5378 4463 f.baars@upcmail.nl 
G8 Wietske Wijngaards 06 5207 0970 wwijngaards@teylersmuseum.nl
Wijkraden centrum Martin Favie 06 5126 7998 info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl 
Haarlem Marketing Anne Marije Hogenboom 06 5585 5758 amHogenboom@haarlemmarketing.nl 
MKB Libardo Hertog 06 51400333 info@hertogmakelaars.nl 
BIZ Pals Brust  06 5375 8268 palsbrust@kpnmail.nl 
Gemeente Haarlem Robbert Berkhout 023 511 4859 secretariaat.berkhout@haarlem.nl

Andere niet in de CMG vertegenwoordigde organisaties
OOC Ingrid Hamer 023 511 5115  ihamer@haarlem.nl 
Haarlem Lichtstad Anton Bouwman  06 5323 6008 agbouman@planet.nl 
AOC Marijke Mul 06 2044 5803 marijke13mul@gmail.com 
RPC Peter Hoes 06 5122 0873 hoes@alphasecurity.nl 
SVO Anita Vonk 06 1075 6782 info@studiostim.nl 

Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlem algemeen  14023
Gebiedsverbinder binnenstad Ingrid Hamer
Programmamanager Binnenstad Hans Vriend 
Economische zaken Binnenstad Ellen van der Vossen
Wethouder Economische Zaken Robbert Berkhout
Wethouder Binnenstad Jur Botter
Gemeente Haarlem voor ondernemers  14023 www.haarlem.nl/ondernemen
Meldkamer handhaving   023 511 4950
Melden kapotte straatinrichting  e.d.  14023 www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/

Algemeen
Politie, brandweer en ambulance spoed  112
Politie en brandweer geen spoed  0900 8844
Afval Spaarnelanden  023 7517200

Andere niet in de CMG vertegenwoordigde organisaties/overleggen


