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Onderwerp: Mogelijke verplaatsing kermis Zaanenlaan 

Geachte heer, mevrouw, 

 

De kermissen in Haarlem zijn al enige jaren onderwerp van discussie. Een aantal omwonenden van 

de kermis aan de Zaanenlaan ervaren overlast en stellen vragen over de bereikbaarheid voor de 

hulpdiensten omdat de kermis dicht op de huizen staat. Gemeente Haarlem gaf daarom een 

onderzoeksbureau opdracht de kermis aan de Zaanenlaan opnieuw te onderzoeken en alternatieve 

locaties te bekijken.  

 

Alternatieve locatie Kleverlaan/Jan Haringstraat 

Uit het vervolgonderzoek komt naar voren dat de kermis aan de Zaanenlaan veilig is bevonden. 

Daarnaast is er een alternatieve locatie in beeld waar de kermis nog beter inpasbaar lijkt te zijn. Deze 

locatie betreft het grasveld op de hoek Kleverlaan/Jan Haringstraat. Daar is goede bereikbaarheid 

voor hulpdiensten en het is vlakbij de Zaanenlaan, zodat de kermis in de buurt blijft voor families 

waarvan de kermis een traditie is.  

 

Het college van burgemeester en wethouders wil een eventuele verhuizing naar deze locatie verder 

uitwerken voordat ze een definitief besluit kunnen nemen. Hiervoor wil de gemeente eerst in 

gesprek gaan met de omwonenden van het grasveld op de hoek van de Kleverlaan/Jan Haringstraat. 

Daarnaast moet een bodemonderzoek worden gedaan en de financiële consequenties verder 

worden verkend.  
Uw mening is belangrijk 

De gemeente organiseert een bijeenkomst voor omwonenden. U ontvangt op korte termijn nog een 

uitnodiging. Op donderdag 11 oktober bespreekt de commissie Bestuur de mogelijke nieuwe locatie. 

U kunt bij de vergadering aanwezig zijn of live meekijken via 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen.  

 

Kermis in 2019 

De gemeente wil een mogelijke verplaatsing goed voorbereiden met de buurt. Daarom is een 

verplaatsing van de kermis in 2019 onhaalbaar. Volgend jaar is de kermis nog in de huidige vorm op 

de Zaanenlaan. Pas vanaf 2020 zou de kermis naar het grasveld kunnen verhuizen.  

Aan de bewoner(s) van dit pand 
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Meer informatie 

U vindt informatie over de achtergrond van het onderzoek op www.haarlem.nl/zaanenlaan-

onderzoek-kermis.  

 

Contact 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan Inge van Gansewinkel via 14 023 of via 

antwoord@haarlem.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Inge van Gansewinkel, 

Beleidsadviseur, gemeente Haarlem 

 

 

 

 


