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Geacht college, 

In uw raadsinformatiememo dd. 10 oktober geeft u aan dat de Kermis Schagen 2019 geen gebruik 

kan maken van de Nieuwstraat en bijbehorend parkeerterrein. U geeft aan dat er een keuze gemaakt 

moet worden tussen een kermis met minder attracties (plusminus 15 attracties) op de Markt. Of een 

kermis met dezelfde grootte als voorgaande jaren (plusminus 35 attracties) en plaatsen rondom de 

grote Kerk op de Markt, Rensgars en Loet. 

U heeft een inloopbijeenkomst georganiseerd op 17 oktober 2018 voor aanwonenden, winkeliers en 

horecaondernemers om informatie op te halen en op de plannen reageren. 

Vragen: 

Wat is de reactie van aanwonenden, winkeliers en horecaondernemers op uw voornemen de kermis 

voor editie 2019 te verplaatsen? 

Wat gaat u met deze reacties doen? 

Was de inloopbijeenkomst georganiseerd om te informeren of was het daadwerkelijk de bedoeling 

als vorm van participatie waarbij de belanghebbenden ook nog inspraak hebben bij de 

besluitvorming? Indien nee, waarom niet? 

Het lijkt er namelijk op dat het besluit al is genomen vóór de informatiebijeenkomst. Als u een week 

daarvoor al schrijft : “Na afweging van alle belangen hebben we (in voornemen) besloten de grootte 

van de kermis met ongeveer 35 kermisattracties onveranderd te houden en daarmee 

noodzakelijkerwijs de kermis rondom de kerk op de Markt, Loet en Rensgars te vieren”. Horen de 



aanwonenden, winkeliers en horecaondernemers naar uw oordeel niet bij ‘de belangen’? Graag een 

toelichting. 

Heeft de informatiebijeenkomst en de reacties van de aanwezigen u nog doen inzien dat een kermis 

met dezelfde grootte rondom de grote Kerk op de Markt, Rensgars en Loet geen goede optie is? 

Indien nee, waarom niet? 

Overweegt u, mede door de negatieve reacties, om toch te kiezen voor een kermis met minder 

attracties? 

U geeft aan: “Door een ieder zo vroeg mogelijk in kennis te stellen van de kermisviering op de Loet 

en Rensgars zijn aanwonenden, winkeliers en horecaondernemers in staat om op de kermisviering te 

anticiperen.” Bent u met mij van mening dat het voor omwonende en bedrijven in vele gevallen 

onmogelijk is om te anticiperen op de komst van de kermis voor je deur? Kunt u dit toelichten? 

Ondernemers geven aan de ze inkomstenderving vrezen. Heeft dit meegewogen bij uw 

overwegingen? Gaat de gemeente dit compenseren, en zo ja hoe? 

Tenslotte nog een aantal vragen van een andere orde, maar wel over de Kermis. In de Schager 

Courant van 18 oktober jl. staat de volgende uitspraak van uw gemeente: ‘Het is de gemeente niet te 

doen om het staangeld. Wij houden daar weinig van over. Het meeste gaat op aan herstel van 

vernielingen.’ Groenlinks vraagt zich af hoe, en of u dit wel kan verantwoorden naar de inwoners van 

Schagen. Blijkbaar zijn vernielingen iets wat volgens het college bij de Kermis hoort. Is dat juist?  

Tot welke hoogte zijn de vernielingen blijkbaar acceptabel voor het college? 

Wat doet het college er aan om dit soort excessen te voorkomen, wat zijn de maatregelen en wat 

kost dit de gemeente? 

Moet er een bepaald aantal dagen zijn of bepaald aantal attracties om voldoende inkomsten te 

hebben om de vernielingen te betalen? Is er ergens een ‘break-even punt’?  

Weegt deze berekening mee bij de beslissing om de Kermis wel of niet te verplaatsen, in te korten in 

dagen of te verkleinen in aantal attracties? 

Kunt u ons inzicht geven in deze baten en lasten berekening? 

Namens de fractie van Groenlinks, 

Lambert Riteco 

fractievoorzitter 


