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Motie voor de raadsvergadering van 13 november
Agendapunt : 20 moties vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp

: locatie kermis

Aan de raad, Schagen
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,

Overweging/constatering dat:

de gemeenteraad middels de roadsinformatie van 17 maart 2015 werd geïnformeerd
over de besluitvorming d.d. 10 maart 2015 over de kermis vanaf 2016 (een kortere
kermisperiode met een gewijzigde kermislocatie);
de raad u op 19 mei 2015 middels een motie heeft verzocht het ontwerp Nieuwstraat
geschikt te maken voor een kermis en harddraverij van (stads) omvang;
dat destijds is geconstateerd dat u met iedere alternatieve locatie nieuwe
problemen creëert;
dat de bewoners, en ondernemers die zijn gehuisvest aan het Rensgars en de Loet
deze locatiekeuze breed hebben bekritiseerd.
Verzoekt het college;

om voor het jaar 2019 eenmalig een kleinere kermis te laten plaatsvinden op de
Markt;
om de Nieuwstraat zoals eerder verzocht door de raad in 2015, geschikt te maken
voor een kermis en harddraverij van (stads)omvang;
om de kermis met ingang van 2020, tien dagen inclusief twee weekenden, plaats te
laten vinden op de Markt en Nieuwstraat.
En gaat over tot de orde van de dag,

Wens4U
Merieke Bredewold

Toelichting:
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De kermis is een traditie in de Gemeente Schagen met een regiofunctie. Op de Markt bij de
kerk en in de Nieuwstraat wordt de kermis sinds jaar en dag gevierd. De kermis is in de eerste
plaats voor de inwoners, brengt mensen samen. De nieuwe locatie van de kermis zal leiden
tot overlast voor de ondernemers, vernieling van de bestrating (oude klinkers) en
beschadiging van de mooie oude kastanje bomen op het Rensgars. Op de Nieuwstraat
kunnen al deze problemen ondervangen worden in een aangepast ontwerp. De mensen die
aan de Nieuwstraat wonen weten sinds jaar en dag dat de kermis daar tien dagen in het
jaar staat. Ook de nieuwe bewoners en ondernemers zullen hiervan op de hoogte zijn, in
tegenstelling tot de bewoners en ondernemers aan het Rensgars en de Loet. In 2019 kan een
kleinere kermis prima eenmalig volstaan als oplossing. In 2020 kan worden voldaan aan het
verzoek van de raad uit 2015 om de kermis als vanouds plaats te laten vinden op de Markt
en Nieuwstraat door een daarop aangepast ontwerp.

