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Naar aanleiding van de bijgevoegde brief van de CMG over de kermis op de Grote Markt is in de
commissie ontwikkeling afgesproken dat de kermis nogmaals besproken zou worden. Ten behoeve van
deze bespreking is een korte evaluatie gemaakt over de organisatie van de kermis. De evaluatie spreekt
zich niet uit over de toekomst van de kermis.
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Onderwerp: Evaluatie Haarlemse kermis 2011
Reg. Nummer: 2011/158486

1. Inleiding
Naar aanleiding van een brief van de Centrummanagement groep Haarlem (zie
bijlage) is de kermis op de Grote Markt op 14 april 2011 in de commissie
ontwikkeling besproken. Met de commissie is toen afgesproken dat de reactie van
het college op deze brief pas gegeven zal worden na de evaluatie van de kermis
2011. Deze informatienota biedt de commissie ontwikkeling de gevraagde
evaluatie. De evaluatie is geschreven vanuit de organisatie van de kermis en geeft
daardoor alleen weer hoe de kermis dit jaar verlopen is.

2. Kernboodschap
Uit de evaluatie komt naar voren dat de kermis dit jaar goed is verlopen er zijn geen
noemenswaardige incidenten of grote klachten geweest. Wel is duidelijk naar voren
gekomen dat de verplaatsing van het Bloemencorso naar de Grote Markt een
ongunstig effect heeft gehad op de kermis op de Grote Markt. De exploitanten
hebben dit met een brief aan het college en de raad (2011/125767) ook duidelijk
gemaakt. De evaluatie zal verder geen uitspraak doen of besluitpunten bevatten
over de toekomst van de kermis op de Grote Markt.

3. Consequenties
De consequenties van deze evaluatie zijn afhankelijk van de discussie die naar
aanleiding van deze evaluatie volgt. Daarbij kan de discussie zich toespitsen op de
positie van de kermis op de Grote Markt en, naar aanleiding van de brief van de
exploitanten, of de kermis op de Grote Markt blijvend moet verschuiven voor het
Bloemencorso.

4. Vervolg
De wens van de commissie ontwikkeling zal door het college worden meegenomen
voor eventuele besluitvorming en bijdragen in de beantwoording van de brieven van
de Centrummanagement groep Haarlem en van de kermisexploitanten Grote Markt.

5. Bijlagen
Evaluatie Haarlemse kermis 2011
Brief Centrummanagement Groep Haarlem (2011/53009)
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Hoofdstuk 1 Inleiding
Het kermisbeleid voor Haarlem is door het college van burgemeester en wethouders
vastgesteld op 17 november 2009, de kermisvoorwaarden zijn herzien op 30 november 2010.

De kermis in Haarlem is een evenement dat al meer dan honderd jaar binnen de gemeente
grenzen wordt gehouden. Kermis is daarmee het oudste volksvermaakfeest van Haarlem en
overigens ook van Nederland. De kermis staat op de 20e plaats in de top 100 lijst van
Nederlandse tradities. In het verleden heeft de Haarlemse kermis verschillende prijzen
gewonnen. In 1998 werd de kermis in Haarlem door de BOVAK uitgeroepen tot beste kermis
van Nederland. In 2002 kreeg Haarlem van de NKB de prijs voor meest innovatieve kermis
van Nederland en in 2007 gaf de NKB aan de burgemeester de prijs voor best georganiseerde
kermis van Nederland.

Deze evaluatie is gemaakt om een beeld te geven van het verloop (organisatorisch) van de
Haarlemse kermis in 2011. Deze evaluatie doet verder geen uitspraken over de discussie die
speelt rond de positie van de kermis op de Grote Markt. De evaluatie begint met de
verpachting, de opbrengst, kosten en toegangsprijzen. Vervolgens komen de locaties aan bod,
hier wordt stil gestaan bij de opbouw, geluid en de draaidagen zelf. De evaluatie sluit af met
een korte toelichting op de veiligheid op en rondom de kermis. Deze toelichting is een korte
samenvatting van de evaluatie die is gemaakt in de Projectgroep Grote Evenementen en van
de evaluatie die is gemaakt door het externe beveiligingsbedrijf.

Hoofdstuk 2 Verpachting, financiën en toegangsprijzen
Voor de Haarlemse kermis vindt jaarlijks in januari de verpachting voor een plek op de
Haarlemse kermis plaats. Er is een gesloten inschrijving, een verpachtingscommissie maakt
een keuze uit de inschrijvingen. Aan de hand van de gegevens op het door de
kermisexploitanten ingestuurde inschrijfformulier, wordt bepaald of een attractie een plek
krijgt. Daarbij worden objectieve overwegingen, zoals hoogte van de pachtsom, afmetingen
en uniciteit (enige in zijn soort) gewogen en in mindere mate meer subjectievere
overwegingen meegenomen, zoals: uitstraling, past de attractie bij de sfeer van de kermis en
aantrekkingskracht van de attractie. Naast de inschrijvingen is er in Haarlem ook de
mogelijkheid om exploitanten een standplaats toe te wijzen met de maximale duur van drie
jaar. Voordelen van deze ‘contracten’ is dat exploitanten meer betrokken raken bij de kermis
en haar omgeving; de exploitant weet dat hij het jaar daarop weer staat dus hij heeft belang bij



een vorm van ‘klantenbinding’. Daarbij zijn de exploitanten beter op de hoogte van de
geldende regels dan exploitanten die voor één jaar staan. Volgens de organisatie van de
kermis wordt het succes van de Haarlemse kermis ook mede toegeschreven aan de goede
samenwerking die is ontstaan met de onder contract staande exploitanten. Nadeel van
contracten is dat de organisatie minder flexibel kan omgaan met de beschikbare ruimte op het
kermisterrein. Het streven is daarom om het aantal contracten te beperken tot alleen de
attracties die op een hedendaagse kermis niet gemist kunnen worden en tot het aantal dat
noodzakelijk is om de huidige kwaliteit van de kermis te waarborgen. Vooralsnog worden
geen nieuwe langlopende contracten afgesloten. In onderstaand tabel worden de gegevens
geleverd omtrent de verpachting van de Haarlemse Kermis:

Totaal
aanmeldingen

Totaal
verpacht

Totaal onder
contract 2011

Totaal aantal
contracten dat
eind kermis 2011
is verlopen

Totaal
geplaatst
2011

Grote Markt 281 9 10 6 19
Zaanenlaan 67 26 18 7 44

Tabel 1: aantalen in verpachting en contracten

Van de lopende contracten verlopen er 10 in 2012 en 5 in 2013.

2.1 Financiën
De opbrengst van de kermis is afhankelijk van de hoogte van de jaarlijkse inschrijvingen en
de keuze die gemaakt wordt bij de verpachting. Het streven van het college is om de kermis
ten minste kostendekkend te houden. Om dit mogelijk te maken wordt bij de verpachting
mede gelet op de hoogte van het inschrijfbedrag. In 2010 hebben de kermissen per saldo een
voordeel opgeleverd van € 994,01
Voor 2011 is de totale opbrengst afgerond € 171.000,-. De lasten bedragen tot dit moment €
121.000,- 2. Hierbij moet worden opgemerkt dat de inzet van de kermiscoördinator in de rest
van 2011 ook nog tot kosten zal leiden die voor het jaar 2011 als kosten geboekt zullen
worden.
Globaal zijn de grootste kostenposten: capaciteitsinzet, communicatie, beveiliging en
technische voorzieningen.

2.2 Ritprijzen
De ritprijzen voor de attracties op de Haarlemse Kermis zijn gereguleerd in de door het
college vastgestelde kermisvoorwaarden. De maximale ritprijs voor kindervermaakzaken is €
1,50, voor gewone vermaakzaken € 2,- en het college kan de ritprijzen voor spectaculair
grootvermaak laten variëren tussen € 2,50 en € 5,00. De ritprijzen voor de Haarlemse kermis
zijn de laatste 4 jaar niet gewijzigd. Het gevolg hiervan is dat Haarlem ten opzichte van
andere kermissen in de omgeving een lage ritprijs biedt. Dit is gunstig voor de bezoekers
maar kan op den duur ongunstig uitwerken voor de hoogte van de inschrijvingen en daarmee
de opbrengsten van de kermis. Het college kan de kermisvoorwaarden in de loop van het
najaar herzien en eventueel hogere ritprijzen vaststellen, zonder overigens de
concurrentiepositie van de Haarlemse kermis te verslechteren.

1 Bij dit aantal zijn ook de combinatie-inschrijvingen voor Grote Markt én Zaanenlaan opgeteld.
2 Dit is inclusief de inzet van de kermiscoördinator maar exclusief de kosten van inzet van andere gemeentelijke
medewerkers/diensten.



Hoofdstuk 3 Locaties
Haarlem is in 20 jaar tijd terug gegaan van vier kermislocaties naar 2 locaties. Met als laatste
afvaller de najaarskermis op Schalkwijk. De huidige locaties zijn nu de Grote Markt met 19
attracties en de Zaanenlaan met 44 attracties. Beide locaties zijn bedoeld om een
aantrekkelijke kermis te bieden voor alle doelgroepen (jeugd, families en kinderen). De
nadruk op de Grote Markt ligt wel meer op het vermaken van tieners. De Boostermaxx is
bijvoorbeeld een attractie die zeer populair is bij de jeugd in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar. De
opstelling op de Grote Markt was anders dan andere jaren. Met de gewijzigde opstelling is
geprobeerd een open karakter te krijgen aan de kanten van het stadhuis en daar waar zich
horeca bevindt. Zo is dit jaar bijvoorbeeld de poffertjeskraam centraal op de Grote Markt
geplaatst in plaats van recht voor het stadhuis.

3.1 Opbouw.
De opbouw van de kermis op de Zaanenlaan begon dit jaar op donderdag 22 april om 07.00
uur. Gedurende de avond/nacht zijn er geen werkzaamheden verricht tussen 23.00 uur en
07.00 uur dit om de nachtrust in de wijk te waarborgen. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur was
het kermisterrein ook vrij van opbouwmaterieel en vrachtwagens om in geval van een
calamiteit de woningen goed te kunnen bereiken. Gedurende de opbouw zijn geen klachten
van bewoners binnengekomen en door een gefaseerde opbouw verliep alles zeer ordelijk en
rustig.
De opbouw van de kermis op de Grote Markt begon op dinsdag 26 april om 20.00 uur. Voor
dit tijdstip wordt gekozen om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken gedurende de dag.
Daarbij geeft dit tijdstip voor terraseigenaren nog de mogelijkheid om gedurende een groot
deel van de dag de terrassen uit te zetten. De opbouw is verder rustig en zonder problemen
verlopen.

3.2 Geluid.
Alle attracties zijn vanuit de geluidswagen centraal, alle attracties laten dan dezelfde muziek
horen, ingeregeld op 78 decibel. De hoogte van het geluidsniveau is opgenomen als een
voorwaarde in de vergunning. Daarmee wordt bij de kermis een lager geluidsniveau opgelegd
dan bij overige evenementen waar meestal een geluidsniveau van 80 decibel wordt
toegestaan. 78 decibel is een zodanig volume dat er op het kermisterrein zonder
stemverheffing gesproken kan worden. In de praktijk wordt het geluidsniveau op de Grote
Markt bij terrassen zelfs nog lager dan 78 decibel afgeregeld. Tijdens de kermisperiode zijn er
3 geluidsklachten binnengekomen van de Zaanenlaan. Er is contact geweest met de inbrengers
van de klacht. Uiteindelijk bleek in alle gevallen dat het geluid niet boven het toegestane
niveau uit is gekomen. Deze constatering kon gedaan worden omdat op de Zaanenlaan het
geluid continue geregistreerd werd met behulp van geluidsmeetapparatuur. In bijlage 1 is het
rapport van deze meting toegevoegd.

3.3 Kermisdraaidagen.
De kermis heeft kunnen profiteren van het prachtige voorjaarsweer. Er is met name op de
Zaanenlaan veel publiek geweest. Nagenoeg alle exploitanten hebben hun attractie goed
kunnen exploiteren. Voor de kermis op de Zaanenlaan is 2011 een succesvol jaar geweest,
met ook een positieve reactie van enkele bewoners rond de kermis (zie bijlage 2). Voor de
Grote Markt is 2011 minder succesvol geweest. In vergelijking met voorgaande jaren was er
dit jaar gekozen om het Bloemencorso op de Grote Markt te laten eindigen. Hiervoor werd de
kermisperiode een week later gestart dan normaal. Het gevolg hiervan is dat de kermis niet
heeft kunnen profiteren van de aanwezigheid van het Bloemencorso en de paasdagen. De
kermisexploitanten hebben hun ongenoegen over de verplaatsing geuit in een brief aan het



college en de raad (zie bijlage 3). Naar schatting hebben over 2 weken gezien ongeveer
350.000 mensen in 2011 een bezoek gebracht aan de kermis op de Grote Markt en de
Zaanenlaan. Zoals gezegd is dit aantal een schatting want een formele telling heeft niet
plaatsgevonden.

3.4 Schoonhouden kermis.
De kermis en omgeving zijn gedurende de gehele kermis door de organisatie in
samenwerking met de exploitanten schoongehouden. Voor de bewoners van de Kermis
Zaanenlaan werd door de organisatie meerdere keren per dag het vuil bij de woningen
opgehaald en de voortuinen schoon gehouden. Het vuil werd opgehaald omdat de
ondergrondse vuilstations waren afgesloten vanwege de kermis. Er is geen enkele klacht
binnengekomen over vuil in de wijk.

3.5 Bezoek kermisjury
Op 3 mei 2011 heeft de kermisjury, bestaande uit de raadsleden Mevrouw Otten (TON), Dhr
Haga (VVD), Mevrouw Kerbert (D66) en Mevrouw Ramsodit (PvdA), de kermis bezocht om
een oordeel te kunnen geven over welke attracties de jaarlijkse kermisprijzen zouden moeten
krijgen. Nadat alle attracties waren bekeken, en soms uitgeprobeerd, heeft de jury een keuze
kunnen maken. Op 4 mei heeft de dhr. Haga, tijdens een goed bezochte bijeenkomst in de
poffertjeskraam op de Zaanenlaan, vervolgens de prijzen uitgereikt.

Hoofdstuk 4 Veiligheid.
De veiligheidsvoorwaarden waaraan de organisatie van de kermis zich moet houden zijn
opgenomen in de kermisvoorwaarden en de vergunning. Voor aanvang van de kermis wordt
er een schouw gelopen door de betrokken handhavings- en veiligheidsinstanties. Uit deze
schouw zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Naast de schouw wordt de kermis
vanuit veiligheid ook nog besproken in de Projectgroep Grote Evenementen (PGE)3. De PGE
benoemt tijdens de vergadering punten van aandacht op het gebied van veiligheid. Deze
punten worden meestal overgenomen in de vergunning en tijdens de schouw gecontroleerd.
Na de kermisperiode wordt het evenement geëvalueerd in de PGE. Uit deze evaluatie zijn op
het gebied van veiligheid en openbare orde geen punten naar voren gekomen die een grote
aanpassing vragen van de opzet en organisatie van de kermis.
Gedurende de draaidagen werd in de middaguren toezicht gehouden door de politie. Tijdens
de avonduren werd de politie bijgestaan door 2 beveiligers. Deze combinatie heeft goed
gewerkt, er hebben zich dan ook geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. De rol van
de beveiliging is in de basis een observerende taak, waarbij zij bezoekers op hun gedrag
aanspreken. Verder kunnen zo opkomende incidenten vroegtijdig worden gesignaleerd
waarbij meestal escalatie kan worden voorkomen. In hun evaluatieverslag trekt het
beveiligingsbedrijf de conclusie dat de kermis in Haarlem “sfeervol, vreedzaam en zonder
calamiteiten” is verlopen. Met uitzondering van een enkel incident is door de beveiligers
uitsluitend corrigerend opgetreden. Alleen op de Grote Markt hebben zij vier alcoholisten van
het kermisterrein verwijderd omdat zij storend gedrag richting de bezoekers vertoonden.

4.1 EHBO voorziening
Dit jaar was er voor het eerst een EHBO-post op de Zaanenlaan die door de organisatie zelf
werd bemand. Er was een AED aanwezig en er kon gebruik worden gemaakt van een centraal
omroepsysteem in geval van “kind-zoek” of calamiteit.

3 De PGE is een integraal overlegorgaan waar oa hulporganisaties zitting in hebben. De PGE wordt voorgezeten
door de afdeling veiligheid van de gemeente Haarlem.
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Haarlem, Zaanenlaan 5 mei 2011 

Aan de Raad van de Gemeente Haarlem, 
Het college van Burgemeesters en Wethouders 
Kermisorganisatie de heer Ed Mense 

Beste allemaal, 

De kermis op de Zaanenlaan is weer voorbij. 
Ook dit jaar is de kermis weer een mooi feest geweest. Ik als bewoonster en 
met mij vele andere bewoners heb er weer heel erg van genoten. Ik heb geen 
enkele hinder ondervonden van de kermis en het heel gezellig gehad met de 
eigenaar van de attractie Karimata. 
Alle kermis mensen zijn heel correct geweest en mijn tuin werd dagelijks 
schoongemaakt. 
Het gemopper op de kermis is echt onzin en erg onredelijk. 

Ik verzoek u vriendelijk volgend jaar weer het leuke radje de Karimata voor 
mijn huis te plaatsen. Ik heb daar veel plezier van. 

Nogmaals mijn complimenten en hartelijk dank voor weer een gezellig 
kermisjaar. 

Vriendelijke groet. 

Bewoonster van de Zaanenlaan nr 47 e-*^ 
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Burgemeester B. Schneiders 
Wethouder J. Nieuwenburg 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

Toekomst kermis Haarlem, 

Haarlem 15 mei 2011 

Graag vragen wij, kermisexploitanten van de kermis Grote Markt, uw aandacht. 

De kermis op de Grote Markt is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, dit jaar 
een stuk minder succesvol verlopen. Naar onze mening komt dit door het 
veranderen van het tijdstip waarop de kermis is gehouden. De afgelopen 10 jaar 
begon de kermis rond 15 april en eindigde op koninginnedag. Dit is inmiddels 
een vaste traditie geworden. Veel bezoekers zijn verbaast dat de kermis tot 15 
mei staat. Dit ondanks een uitgebreide reclamecampagne waar duidelijk is 
aangegeven dat de kermis tot 15 mei duurde. Naar wij hebben vernomen 
hebben een aantal factoren een rol gespeeld de kermis eenmalig naar een 
andere periode te verplaatsen. 
Helaas heeft verplaatsing van de kermis aanzienlijk minder publiek naar de 
kermis gebracht. De inkomsten vallen erg tegen. 
Natuurlijk hebben wij begrip voor de eenmalige verschuiving van de 
kermisperiode. Het had mogelijk ook positief kunnen uitpakken. Vooraf was dat 
niet goed te overzien. 
Toch willen wij u vragen de kermisperiode volgend jaar weer te laten 
plaatsvinden tot en met koninginnedag. We gaan hier ook van uit aangezien wij 
van onze vakorganisaties hebben vernomen dat het om een eenmalige 
verschuiving gaat. 

Naar wij hebben begrepen is de gemeente voornemens geen 
meerjarenovereenkomsten meer af te sluiten met de vaste groep 
kermisondernemers. Dit verbaast ons ten zeerste. Is alles wat we hebben 
opgebouwd nu voor niets geweest? 
Samen met kermiscoördinator de heer E. Mense hebben we ruim 15 jaar 
geleden afgesproken de kermis in Haarlem een veel hoger aanzien te geven. Van 
vechtkermis tot evenement van hoogniveau. De kermis in Haarlem is uitgegroeid 
tot meest gezellige koninginnekermis van Nederland. In vele opzichten heeft 
Haarlem een voorbeeldfunctie. Ukunt daar bij denken aan betaalbaar, sfeervol, 
sociaal en zeer aanvaardbaar geluidsniveau. Nergens in Nederland is het 
organisatorisch zo goed geregeld als in Haarlem. Samenwerking is in Haarlem 
vanzelfsprekend. 
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Dit is alleen maar mogelijk als er respect is van beide kanten. De heer Mense 
heeft laten zien dat hij respect heeft voor ons en wij voor hem. Zijn wijze van 
organiseren en communiceren is van bijzonder hoog niveau. 
Hier willen wij graag voor de toekomst mee verder. Mocht de gemeente echter 
beslissen ons geen zekerheid te geven voor de toekomst dan zal ook de toekomst 
van de kermis in Haarlem onzeker worden. Zoals al aangegeven heeft Haarlem 
een voorbeeldfunctie voor vele kermissen in Nederland. Inmiddels heeft dit 
geleid dat heel veel gemeenten nu ook met een vaste groep exploitanten werkt. 
Haarlem wil nu van deze vaste groep af? Dit kunnen en willen wij niet geloven. 
Haarlem is kermisstad no 1. Na 15 jaar hard werken worden we nu bedankt 
voor de moeite? Dit kan en mag niet waar zijn. De heer Mense laat zich hier 
niet echt over uit maar wij weten wel zeker dat hij veel waarde hecht aan het 
belang van de vaste groep exploitanten. 

Graag zijn wij bereid een en ander mondeling toe te lichten. 
Laat de kermis in Haarlem blijven zoals deze nu is. Laat Haarlem kermisstad no 
1 blijven. 
Op onze steun en inzet kunt u rekenen. 

Vriendelijke groet. 

Kermisexploitanten Grote Markt 

Q O Gvw> (Mi 4 w 

<L^P 

VvLA^3 

\)JU^ \ja^ d* JJL^ 

immjmJmmck ioz 
* i ifl4-«lS-s-4—« » £ -- X « « - * « ii t -



Centrummanagement Groep Haarlem 

Aan het college van burgemeester en wethouders 
Gemeente Haarlem 
Postbus 511 
2003 PB HAARLEM 

Datum 2 maart 2011 
Kenmerk 11/003/fp 

Contactpersoon Fred Postma 
Doorkiesnummer 06-57778378 

E-mail adres fred.postma@kvk.nl 
Onderwerp kermis op de Grote Markt 

Geacht college. 

Wij hebben een brief aan de raadsleden gestuurd met een kopie aan het college 
(zie bijlage). Het betreft ons bezwaar tegen de kermis in de binnenstad. 

Van twee raadsfracties hebben wij een reactie mogen ontvangen en graag 
ontvangen we van u ook een reactie. 

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, 

Fred Postma l- , ! ' ' 
Centrummanager 

namens de partners verenigd in de Centrum Management Groep: 

City Marketing Haarlem 
Vereniging van Eigenaren Binnenstad 
Koninklijke Horeca Nederland, afd. Haarlem 
Ondernemersvereniging City Haarlem 
Culturele Instellingen 
MKB Haarlem 
De Wijkraden Binnenstad/ Vijfhoeks-Raaks-Doelen/ Heiliglanden-De Kamp 

Bijlage: 1 

Nassauplein 4-6, 2011 PG Haarlem * Tel.: 06-57 77 83 78 

mailto:fred.postma@kvk.nl
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Centrummanagement Groep Haarlem 

Leden van de gemeenteraad 
Gemeente Haarlem 
Postbus 511 
2003 PB HAARLEM 

Datum 
Kenmerk 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail adres 
Onderwerp 

11 januari 2011 
11/OOI/kb 
Fred Postma 
06-57778378 
fredpostma@planet.nl 
kermis op de Grote Markt 

Geachte leden van de raad, 

De binnenstad van Haarlem heeft een grote aantrekkingskracht op het organiseren van 
evenementen. In de binnenstad worden dan ook diverse evenementen georganiseerd, 
waaronder het Jazz-festival. Ook de kermis is jaarlijks te vinden op de Grote Markt. Wij 
vinden echter dat de kermis zijn toegevoegde waarde in de binnenstad heeft verloren, en 
pleiten voor een alternatieve invulling. 

Bewoners en ondernemers hebben al eerder aangegeven graag de kennis te zien 
verdwijnen uit de binnenstad. De centrum management groep heeft daarom dit jaar een 
klein onderzoek laten verrichten. Dit bezoekersonderzoek naar de meest recente kermis 
van 15 tot en met 30 april 2010, waarbij ook de stakeholders zijn geinterviewd, levert de 
volgende informatie: 
• de verblijfsduur op de kermis is kort (maximaal 1 uur) van bezoekers die echt voor 

het evenement komen; 
• bezoekers geven in verhouding weinig uit op de kermis; 
• in de avonduren voelt 30% van de bezoekers en passanten zich onveilig op de 

kermis; er komt veel verkeerd publiek; 
• de waardering van de kermis door bezoekers is de laagste van alle Haarlemse 

evenementen en festivals; 
• winkeliers en horeca in de binnenstad hebben directe schade door de kennis; 
• de duur van de kermis inclusief op- en afbouw is maar liefst 17 dagen en trekt een 

zware wissel op de binnenstad; 
• Door de kennis op de Grote Markt kan normaliter het jaarlijkse internationale 

bloemencorso daar niet staan en is gedwongen om uit te wijken naar de locatie 
Gedempte Oude Gracht, dat geldt ook voor de viering van Koninginnedag. In 2011 
is deze situatie voorlopig eenmalig aangepast: de kennis bouwt op op 29 april en de 
Corso-route is verlegd: niet over de Gedempte Oude Gracht maar langs het Spaame; 

• In tegenstelling tot andere steden levert de jaarlijkse kennis op de Grote Markt de 
gemeente niets op; 
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Ook de extra politiecapaciteit trekt een financiële wissel op de inzet van de politie in 
de regio. 

De binnenstad van Haarlem is het domein van bewoners, bezoekers, ondernemers en 
passanten. De centrum management groep wil graag dat de evenementen in de 
binnenstad op deze gebruikers worden afgestemd. De kermis past hier niet bij, om 
verschillende redenen. 

De ondernemers in de binnenstad hebben geen enkel profijt van de kermis, 
integendeel, het is een periode waarin met name de horeca zwaar moet inleveren. 

De bewoners hebben overlast van geluid en type bezoekers, en vinden 2 weken voor 
een kermis op de Grote Markt veel te lang. Tevens is de kermis naar binnen gericht, 
sluit het zich af van haar omgeving, ontneemt het de binnenstad een mooie open plek, 
is het niet vernieuwend. 

Uit het onderzoek blijkt dat het publiek het evenement niet beschouwt als 
toegevoegde waarde voor de stad, wat bijvoorbeeld wel geldt voor Bevrijdingspop, 
Haarlem Jazzstad en het Bloemencorso. 

De binnenstad heeft een opgave om bezoekers te blijven binden. De organisatie 
Citymarketing Haarlem adviseert hierbij. De kennis in huidige opzet is ook volgens 
Citymarketing niet in lijn met de kernwaarden van de stad, namelijk 
oorspronkelijkheid, kwaliteit en menselijke maat. 

Als alternatieve plaats voor de kermis denken wij aan het tenein van de Nieuwe 
Energie, Veerplas of andere geschikte plaats in de Waarderpolder. Ook denken wij 
aan het verplaatsen van de attracties voor de jongste kinderen naar het Schelpenpad 
bij de Dreef en voor de oudsten naar de Zaanenlaan in Haarlem-Noord. 

Wij zijn geen tegenstanders van kermissen. Wij hebben u in deze brief alleen 
geprobeerd duidelijk te maken waarom wij van mening zijn dat de kermis niet meer 
op de Grote Markt thuis hoort. Graag ontvangen wij uw reactie. Wij zijn bereid 
verder mee te denken over mogelijke oplossingen. 

Mef.vpendelijke groet, 

J / Z W H — ■ 
■Arfeoozen 
Voorzitter Centrum Management Groep Haarlem 

Namens de partners, Verenigd in de Centrum Management Groep: 
Vereniging van Eigenaren Binnenstad 
Koninklijke Horeca Nederland, afd. Haarlem 
Ondernemersvereniging City Haarlem 
Culturele Instellingen 
MKB Haarlem 
De Wijkraden Binnenstad/ Vijfhoeks-Raaks-Doelen/ Heiligenlanden-De Kamp 


