
Inspraakreactie Mathieu Knops, belanghebbende ‘omwonende’ 
 
1. Aanpassingen 2019 
2. Toekomst 
 
1. Verschuiving naar het park zijde Orionweg: voorheen hadden alleen de woningen Orionweg 2-20 
direct zicht op kermisattracties. Door de plaatsing van een dozijn extra attracties in het park komen 
daar de huisnummers 22-40 bij, met rechtstreeks zicht op  tenminste vier nieuwe attracties. Deze 
beslaan samen een breedte van 50 meter (13+10+16+7+tussenruimtes). 
 
Hierbij twee voorstellen:  
 
A. Scherm de middenberm met hekken af vanaf de achterkant van de Magic Mouse tot het keerpunt 
in de middenberm ter hoogte van Orionweg 54, maar tenminste tot de hoogte van huisnummer 40. 
Bij de nieuwe opstelling zal publiek immers nog meer dan voorheen geneigd zijn, de kermis op en af 
te gaan via het park, aan de kant van de Orionweg, op zijn minst via het pad ter hoogte van Orionweg 
20. Verhinderd moet dan worden, dat voetgangers via de middenberm de hele weg oversteken. De 
doorgang via het pad zelf blokkeren is onwenselijk en biedt bovendiengeen soelaas, omdat men dan 
een andere weg zoekt en zal vinden. 
 
B. Nu er toch al minstens vier extra attracties in het zicht staan voor de huizenrij van de Orionweg, 
kunnen daar, in precies dezelfde zone, de twee attracties nog bij (dat wil zeggen, voor), die nu door 
hun dieptemaat van 6 meter en plaatsing op ongeveer 1 meter van tuinmuur e.d., de bereikbaarheid 
van Zaanenlaan 77-87 ernstig belemmeren, zo niet verhinderen (voor hulpdiensten, bij uithijsen 
vanaf de eerste etage).  
 
Plaatsing van deze twee attracties, samen inclusief tussenruimte ongeveer 35 meter, aan de 
parkzijde op de Westelijke stoep van de Orionweg, in een eerste gelid voor de volgende rij attracties 
in het groen, maar nog steeds op grote afstand van de huizen zelf, is zonder enige ingreep aan het 
groen mogelijk (zonder kap van hele bomen of zelfs maar takken) op het trottoir tussen de Magic 
Mouse en het pad t.h.v. 20.  De attracties staan geenszins afgezonderd, maar integendeel vlakbij de 
attracties in het groen en versterken daarmee juist de attractiviteit voor het publiek. 
 
Voor het publiek is de gehele Westelijke rijbaan tot aan de hekken bij de middenberm vrij te 
bewandelen, - net zo breed als de publiekspassage op de Zaanenlaan. Ook voor hulpdiensten is er 
geen beperking. 
 
In dit geval hoeven er twee, kleine, attracties minder naar het park te verhuizen.  
 
Met een diepte van maximaal 4 meter in plaats van 6 is dan de bereikbaarheid van Zaanenlaan 77-87 
vergelijkbaar met de verbeteringen die er op dit punt al komen voor de rest van het kermisgebied 
aan de huizenzijde.  
 
2. Toekomst van de kermis vanaf 2020: een beschouwing van de overwegingen van het College ter 
vergadering, met tekst achteraf. 
 
 


