
GEMEENTE GCHAGEN 

ING 1 6 APR 2015 

AFD: Stuknummer: 15.008255 

ons nummer: 
15/JB/05.1504 
onderwerp: 
kermisbeleid 

Aan: De voorzitter en leden van de 
Raad 
Postbus 8 
1740 AA SCHAGEN. 

Alkmaar, 15 april 2015. 

Geachte dames en heren, 

Per schrijven dd. 19 januari 2015, ons kenmerk: 15/JB/01.0410, hebben wij onze zorgen 
uitgesproken over de toekomst van de jaarlijkse kermis in de kern Schagen. Een kermis, 
die al sinds mensenheugenis de laatste twee weekends in juni wordt gehouden. 

Uit een onsamenhangende reactie kon een voorzichtige conclusie worden getrokken, dat 
er sprake is van een al tevoren vastgelegd doel, wat werd bevestigd dat door een 
opmerking, welke wellicht niet voor ons was bestemd, maar wel duidelijk was. "Prima 
reactie". 

Dit was voor ons naar mate de ti jd verstreek aanleiding en onze veronderstelling steeds 
nadrukkelijker bleek, op 12 maart 2015 in een schrijven met nummer 15/JB/03.1104 
wederom de aandacht te vragen. 

Tot de onduidelijkheden behoort o.a. dat niet aangegeven is, wat wordt bedoeld met een 
veilige kermis. De ruimtelijke indeling, de attractietoestellen of de handhaving van de 
openbare orde. Immers, uit alle beschikbare cijfers blijkt dat 'kermis' een veilig vermaak 
is en de exploitanten jaarli jks hierin veel investeren om dit ook zichtbaar te maken. 

De tweede opmerking, kwalitatief betere kermissen, is ook zo iets, waar niemand iets 
mee kan doen. Wat is het referentie kader? Welke kermissen worden gezien als 'beter'. 
En wat wordt onder beter verstaan. Hogere opbrengst van de standgelden, meer 
attracties enz. Daarnaast kan worden vastgesteld dat iedere kermis uniek is. 

Inmiddels heeft het college besloten om met ingang van 2015 de kermis in de kern 
Schagen gezelliger, veiliger en toekomstbestendig te maken door minder en minder grote 
kermisvermakelijkheden op de Markt toe te laten. Gezelligheid moet voorop staan en 
meer ruimte voor terrassen. 

Door de herinrichting van de Nieuwstraat en bebouwing van een deel van de 
parkeerplaats is een verhuizing ook noodzakelijk. Opmerkelijk, omdat het parkeerterrein 
naast de Albert Heijn Supermarkt nimmer als kermislocatie, behoudens in 2014 vanwege 
het jubileum van de kermis. Helaas heeft dit een andere invulling gekregen dan 
aanvankelijk in de bedoeling lag. 
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vervolg schríjven dd. 15 april 2015 - blad 02 

De gedeeltelijke verplaatsing van de kermis naar de Julianalaan, omdat een deel van de 
Markt wel beschikbaar bli jft, is volstrekt niet passend in de beleving van de "Schager 
Kermis" en bovendien een locatie die geen bijdrage levert aan het beeld van de beleving 
van de "Schager kermis". 

Voorts is besloten om de kermisduur te verkorten tot zes dagen, waarmede de 
kermisbranche, die zich ook in deze t i jd , waarin net als voor de horeca en het midden-
en kleinbedrijf de gevolgen van de crisis zichtbaar zi jn, plotseling te maken krijgt met 
gemis aan mogelijkheden om in Schagen omzet te realiseren. Hierbij mag niet uit het 
oog worden verloren dat elders in ons land bestaande kermissen geen mogelijkheden 
hebben om hierin te voorzien. 

Kermisexploitanten zijn ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en waar juist door 
het kabinet er alles aan wordt gedaan om het mkb te steunen, dreigt de gemeente 
Schagen precies het tegenovergestelde te doen. 

Alleen voor de kermisbranche, want de horeca is aanleiding voor de herschikking van de 
kermis op de Markt en de winkeliers voor de Nieuwstraat. 

Een en ander is voor ons aanleiding aan u, leden van de Raad, in overweging te geven 
het college- besluit te toetsen temeer daar het gebaseerd is op de uitkomsten van een 
inwonerspanel, waarbij opgemerkt kan worden dat de kermis een regionale uitstraling 
heeft en uit deze kring weinig tot geen deelname aan de enquête is geweest en 
daarnaast het aantal deelnemers geen afspiegeling van de samenleving is. 

Tijdens de inloop bijeenkomst op zaterdag 8 april 2015 hebben wij ook de meningen 
laten peilen in contacten met aanwezigen. Wij hebben een andere conclusie getrokken 
dan u aanleiding is om het kermisbeleid te wijzigen in de huidige vorm. 

Samenvattend laten wij weten dat het collegebesluit niet onze stemming en doen wij een 
klemmend beroep op u, leden van de Raad, het college voorstel niet over te nemen en 
indien mandaat aan het college is verleend tot zelfstandige besluitvorming te verzoeken 
alsnog het onderwerp op de agenda te plaatsen. 

Het genomen c.q. te nemen besluit verdient een bredere discussie dan alleen in het 
college. 

Een eeuwenlange traditie verloren laten gaan op argumenten die kant noch wal raken 
kan nimmer de bedoeling zijn. 

Met vertrouwen zien wij uw reactie tegemoet en danken u bij voorbaat voor de genomen 
moeite. 

Hoogachtend, tekenen wi j , 

VERENIGING DE NEDERLANDSE KERMISBOND N.K.B. 

Ĵ. Boots, directeur 

ċ 

Reageren per e-mail kan ook: kantoo(p)rnkb-alkmaar.nl 


