
LS, 

Bijgaand het vriendelijke verzoek om onderstaande Email te versturen naar de 

Portefeuillehouder en alle Commissie en fractie leden van de Commissie Bestuurszaken 

 

 

Kenmerk    : 2015/NV/04/0464 

Datum       : Apeldoorn, 8 april 2015 
  

Zeer geachte dames en heren, 
  

Middels dit schrijven vraagt de Nationale Bond van Kermisbedrijf houders-

BOVAK  beleefd uw aandacht ter zake het volgende; 

Wij zijn zeer ontsteld en ook zeer teleurgesteld na het lezen van een mediabericht over 

de hetze welke wijkraad Sterrenbuurt in onze ogen opvoert jegens de kermis te Haarlem-

Noord. 

 

”Kermis is gevaarlijk en niet brandveilig” dit stelt de wijkraad Sterrenbuurt en deze 

uitlatingen zijn onterecht en derhalve ook in strijd met de waarheid. Naar aanleiding van 

een onderzoek zijn de afgelopen jaren al enige wijzigingen doorgevoerd welke eigenlijk 

niet eens noodzakelijk waren, verkoopzaken zijn verplaatst waardoor uiteindelijk een 

andere attractie helemaal niet meer geplaatst kon worden, dus arbeidsterreinverlies voor 

deze kermisexploitant. Maar goed om recht te doen aan de aanbevelingen van het 

rapport zijn deze wijzigingen doorgevoerd met dien verstande dat de geldende 

veiligheidsvoorschriften ten allen tijde in acht zijn genomen. Een uitlating over 

keuringscertificaten is ook pertinent onjuist waarbij opgemerkt dient te worden dat men 

spreekt over 2013 terwijl wij nu 2015 leven! Overigens in 2013 hadden 

keuringsinstanties te maken met een ondercapaciteit en de attracties wel degelijk 

goedgekeurd waren maar de administratie van deze keuringsinstanties achterstand 

hadden, dus attracties waren goedgekeurd maar certificaat werd veel later verstrekt.  

 

De meeste kermisexploitanten laten juist hun periodieke keuring plaatsvinden 

voorafgaand aan de kermis te Haarlem daar dit ook voor hen het begin van het seizoen 

is. Alle attracties welke onder het WAS besluit (Wet Attractie Speeltoestellen) vallen en 

een standplaats hebben op de kermis in Haarlem hebben allemaal een geldig 

keuringscertificaat.  

De kermis in Haarlem heeft meerdere malen de prijs mogen ontvangen voor Beste 

Kermisstad van Nederland. Men is trots op de kermis in Haarlem! Deze kermis wordt 

door de Nederlandse kermisexploitanten enorm gewaardeerd en kermis coördinatoren 

(gemeente ambtenaren welke de werkzaamheden voor de kermis verrichten in een 

gemeente) uit Nederland nemen ook Haarlem vaak als voorbeeld voor hun werkwijze. 

Reden dan ook dat het erg wrang is om te lezen dat men roept dat er direct gevaar voor 

omwonenden en kermisbezoekers zal ontstaan doordat er geen brandkraan toegankelijk 

is. Dit is in onze ogen echt oproepen tot angst welke totaal onterecht is. 

 

Juist door deze onjuiste en onvolledige informatie welke de betreffende Wijkraad 

verspreid wordt, komt door deze berichtgevingen de kermis onterecht in een negatief 

daglicht gezet en dit heeft de kermis te Haarlem, de kermisexploitanten als ook de 

kermis coördinator niet verdiend. Deze partijen zorgen juist gezamenlijk voor het 

jaarlijkse feest en volksvermaak nummer 1 met een zeer grote en rijke geschiedenis. 

Waarbij gezelligheid maar vooral veiligheid hoog in het vaandel staan. Jammer om te 

constateren dat de wijkraad Sterrenbuurt niet zo trots is op haar kermis maar gelukkig 

zijn het publiek, de bezoekers en de kermisexploitanten dit wel. 
  

Mocht u nog vragen of opmerkingen hierover hebben, dan zijn wij te allen tijde bereid 

om deze te beantwoorden. 
  

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 



  

Met vriendelijke groet, 
  

mw. mr. Nicole Vermolen- voorzitter Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders- BOVAK 
 

 


