
Inspraak commissie bestuur inzake kermis op 14 maart 2019 
 
Er is veel gepraat over de kermis Zaanenlaan.  
Veiligheidsissues leidden tot moties waarop college werd aangesproken te  bezien of veiligheid voor 
omwonenden beter gewaarborgd kon worden.  Op een andere plek dan wel op en rond de 
Zaanenlaan. Vanwege felle reacties elders werd besloten allereerst te bezien of in overleg met de 
omwonenden tot een meer geaccepteerde kermisopstelling op de Zaanenlaan kon worden 
gekomen.Het  College liet lange tijd niets van zich horen maar hield wel inschrijving voor 
exploitanten gebaseerd op kermis 2018. Uiteraard kun je daarna niet anders dan alle exploitanten 
een plek te geven.  
In dit voorjaar werd er 2 keer een hoorzitting gehouden, de laatste afgelopen dinsdagavond. De 
eerste avond werd naar meningen gevraagd de tweede avond werd het plan voor 2019 
gepresenteerd. In dit plan zijn de direct omwonenden niet echt betrokken geweest ondanks de 
richtlijnen van de gemeenteraad.  Dat bleek ook uit de vele op- maar vooral aanmerkingen op die 
avond.  
Vooral de opmerking dat dit plan ook voor 2020 en later zal gelden was een verrassing. 
De voorgestelde opstelling 2019 toont minder attracties aan de huizenkant Zaanenlaan en om 
veiligheidsredenen  komt er meer ruimte die bij calamiteiten gebruikt kan worden. Prima maar je 
vraagt je meteen af waarom dit in alle voorgaande jaren NIET gedaan werd. 
Omdat het aantal attracties al na de inschrijving vaststond wordt een aantal attracties daarom in het 
Zaanenpark geplaatst. Dit nu werd niet met gejuich ontvangen want er sluipen zo steeds meer 
attracties het park in. Dat eigenlijk vrij zou dienen te blijven van dit soort attracties. 
Omwonenden vragen met klem voor latere kermissen het Zaanenpark zo veel mogelijk te vrijwaren 
van attracties. 
Een ander punt is de duur.  Hiertoe wordt een dag minder voorgesteld 11 dus met als uitleg dat de 
kermis zowel koningsdag als bevrijdingsdag moet bevatten 
Hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat de laatste jaren jongeren op 5 mei massaal de voorkeur 
geven aan bevrijdingspop en de kermis op die dag steeds leger wordt. Verleden jaar was het zo stil 
dat aan eind van de dag al met afbreken van de attracties was begonnen. 
Op 4 mei als nationale herdenkingsdag was vroeger kermis gesloten nu kort open tot 18 u 
Het zou dus niet moeilijk zijn de kermis op 3 mei te beëindigen en een paar dagen voor koningsdag te 
beginnen 
Van 26 april tm 3 mei is 8 dagen 
Een dagje eerder 25ste beginnen en 9 dagen kermis 
 
Conclusie 
Er wordt een goede stap vooruit gezet maar voor 2020 en later kan met de door mij aangegeven 
aanpassingen een voor omwonenden zeer acceptabele oplossing kunnen komen en zou het dossier 
eindelijk dicht kunnen 
Ik reken op uw wijsheid 
 
Cees Schrama.  Omwonende kermis 


