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Beste bewoners,  
 
Deze extra nieuwsbrief sturen wij in verband met het voornemen van de Burgemeester om 
toestemming te geven voor een tweede coffeeshop in Hoofddorp. In de Graftermeerstraat, 
waar nu nog restaurant TIEN zit, zal binnen afzienbare tijd een coffeeshop met gedoog vergunning 
tot verkoop van softdrugs zich willen vestigen. 
 
Een flink aantal verontruste bewoners hebben contact met de wijkraad gezocht met het verzoek om 
hier tegen actie te ondernemen. Indien dit verzoek door voldoende bewoners gedragen wordt, gaan 
wij onze uiterste best doen om uit te zoeken of er mogelijkheden zijn om dit tegen te houden. 
 
Om te beginnen willen we een handtekeningen lijst aanleggen en we beginnen hiermee op 
zaterdag 10 januari tijdens de Kerstbomenactie en Nieuwjaarsreceptie.  
Vriendelijk verzoek aan iedereen om even langs te komen en de lijst te tekenen, wij zullen een lijst 
neerleggen waarin u kunt aangeven of uw tegen, voor of neutraal bent. 
 
Aangezien het voor ons niet mogelijk is om u van elke stap op de hoogte te houden door middel van 
een nieuwsbrief vragen wij u nogmaals zeer dringend om u aan te melden voor de nieuwsbrief via 
onze website www.hoofddorpnoord.nl (rechtsonder op de homepage kunt u uw mailadres 
achterlaten). Op deze manier kunnen wij u snel en goed op de hoogte houden! Indien u geen 
internet heeft kunt u contact opnemen met een van de leden en deze zal u dan op de hoogte 
houden.  
 

Wilt u op de hoogte blijven van de stand van zaken met betrekking tot de 
coffeeshop in de Graftermeerstraat, meld u dan aan voor de digitale 
nieuwsbrief. 
 
10 januari starten wij met de petitie tegen de coffeeshop in de Graftermeerstraat. Vanaf 16.00 
uur tot 19.00 uur liggen de lijsten klaar; locatie Portugees Centrum, J.C. Beetslaan 134. 
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Onderstaande brief hebben de direct omwonenden voor de kerstdagen ontvangen: 
 
 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Met deze brief informeer ik u over een vergunningaanvraag voor vestiging van een coffeeshop aan de 

Graftermeerstraat 10 in Hoofddorp. Omdat u in de buurt van dit adres woont of uw bedrijf hebt, vind 

ik het van belang om u in een vroeg stadium bij deze aanvraag te betrekken. 

 

Zoals u wellicht weet wordt een dergelijke aanvraag op een reeks van strenge criteria getoetst. Het 

gemeentelijk coffeeshopbeleid is gericht op het realiseren van een tweede coffeeshop in 

Haarlemmermeer. Deze locatie voldoet aan de ruimtelijke criteria en veiligheidsvoorschriften. Omdat 

aan alle criteria wordt voldaan, ben ik voornemens de gevraagde vergunning te verlenen. 

 

Omdat op deze locatie niet eerder een coffeeshop is gevestigd, heb ik besloten de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren.  In deze procedure kunt u als omwonende of 

ondernemer over dit voorgenomen besluit uw zienswijze naar voren brengen. Ik treed daarover graag 

met u in gesprek. 

 

Ik ben voornemens om op 13 januari 2015 een ontwerpbesluit te nemen. Dit ontwerpbesluit wordt op 

donderdag 15 januari 2015 gepubliceerd en vanaf dat moment hebben belanghebbenden zes weken, tot 

en met 26 februari 2015, de gelegenheid om een schriftelijke zienswijze in te dienen. Op 3 februari om 

18.30 uur vindt er in de Burgerzaal van het Raadhuis een informatiebijeenkomst plaats waarop u een 

mondelinge zienswijze naar voren kunt brengen. De vragen en opmerkingen die tijdens deze 

bijeenkomst worden gemaakt neem ik mee in mijn besluitvorming.  

 

Na deze avond kunt u nog tot 26 februari schriftelijke zienswijzen indienen. Met inachtneming van de 

ingebrachte zienswijzen zal ik in maart een definitief besluit 

nemen. Tegen dit besluit kan binnen 6 weken door de indieners van een zienswijze  

en de aanvrager beroep worden ingesteld bij de Rechtbank.  

 

Medio januari ontvangt u van mij een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst op  

3 februari 2015. 

 
 

Hoogachtend, 

burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, 

 

 

 

 

drs. Theo Weterings 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


