
 

 

 

 

 

Motie  

Agendapunt:  

Onderwerp: kermis kern Schagen. 

Aan de gemeenteraad van Schagen,  

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 19 mei 2015, 

Overwegende dat:  

 Het college van B&W de volgende 4 besluiten heeft genomen: 

1. Met ingang van de kermis van 2015 op de Markt minder ruimte in 

beslag genomen wordt door kermisattracties en er zo meer ruimte 

ontstaat voor veiligheid en gezelligheid, 

2. Met ingang van 2016 de kermis plaats zal vinden op de Markt, 

Torenstraat, Torenplein, Julianalaan en de daar gelegen parkeerplaats, 

3. Met ingang van kermis 2016 is de kermisperiode niet langer 10 dagen 

inclusief 2 weekenden, maar 6 dagen inclusief één weekend. De kermis 

begint op zijn vroegst op dinsdag en eindigt op zondag, 

4. Kermis 2016 wordt onderhands aanbesteed, na kermis 2016 wordt de 

gang van zaken geëvalueerd en neemt het college een besluit over 

de aanbesteding over de volgende jaren, 

 

In overweging nemende dat: 

 Uit de wetsgeschiedenis opgemaakt kan worden dat kermissen gelijk gesteld 

zijn aan jaarmarkten. Op grond van artikel 160, lid 1 onder h Gemeentewet 

het college bevoegd is jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te 

schaffen of te veranderen. Echter op grond van artikel 169, lid 4 van de 

Gemeentewet neemt het college, bij ingrijpende gevolgen/veranderingen, 

geen besluit dan nadat de raad in gelegenheid is gesteld zijn wensen en 

bedenkingen ter kennis van het college te brengen 



 De portefeuillehouder heeft aangegeven dat `het geheel niet in beton 

gegoten is`, 

 Deze besluiten mede zijn gefundeerd op een niet representatief onderzoek, 

nm.  een inwonerspanel, 

 Er door de inrichting in 2016 eigenlijk 2 kermissen ontstaat, één rond de Markt 

en één rond de Julianalaan (verkeersader) met een belangrijke tweede 

verkeersader (Hofstraat) er tussendoor en het Torenplein attractievrij i.v.m. de 

veiligheid, 

 De inrichting van de Nieuwstraat nog in de plan fase verkeert, maar deze wel 

als leidend wordt beschouwd in de besluitvorming, 

 Het beoogde kermisgebied van 2016 twee scholen insluit, dit verstoord het 

onderwijsproces, waaraan nooit tegemoet kan worden gekomen met 

aangepaste openingstijden zonder aan kermiskwaliteit in te boeten, 

 Het terugbrengen naar 6 dagen verlicht wellicht de druk op de binnenstad, 

maar komt de kwaliteit van de kermis niet ten goede. Grote, aantrekkelijke 

attracties kiezen dan eerder voor langere kermissen elders, zoals verwoord 

door de Bovak. Overigens zijn er nog 10 evenementen te bedenken die de 

druk op de binnenstad verhogen, 

 Parkeerterrein Julianalaan is geen evenemententerrein, maar juist ontwikkeld 

om de parkeerdruk van de binnenstad op te vangen, 

 Alle geboden alternatieven uit de raadsinformatiememo´s dezelfde 

bovenstaande rij aan overwegingen mee gaan krijgen, 

Verzoekt het college 

 Besluit no. 2 te heroverwegen door de Nieuwstraat zodanig in te richten dat 

een kermis hier nog steeds mogelijk is, 

 De hele Nieuwstraat tot de kruising Beethovenlaan te betrekken, ingang 

parkeerterrein AH aan de Nieuwstraat komt te vervallen, 

 Besluit 3 te heroverwegen om de Schager kermis volwaardig te houden, 

d.w.z. gewoon weer naar 10 dagen, zodat bezoekers en exploitanten met 

plezier naar Schagen komen, 

 Als tussenoplossing voor 2016 het terrein van de Hofjes éénmalig als 

kermisterrein in te richten en, als nieuwbouw uitblijft, het langer als 

parkeerterrein in te richten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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