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Geacht college. 

Vanaf 24 april t/m 5 mei 2014 heeft de kermis aan de Zaanenlaan plaatsgevonden. In de week van 
14 april werden de voorbereidingen getroffen, op 6 mei is de kermis afgebroken. Gedurende deze 3 
weken hebben we als bewoners van de Zaanenlaan, Orionweg, Marnixplein en Mercuriusstraa; 
wederom ervaren welke gevolgen dit heeft voor onze veiligheid en leefbaarheid. 

De omwonenden hebben de Wijkraad Sterrenbuurt benaderd en ons gevraagd namens hen te 
communiceren. 

We maken ons zeer ernstige zorgen over de opzet en omvang van de kermis. De kermis is in de loop 
der jaren steeds groter geworden, waardoor de veiligheid voor omwonenden steeds verder in het 
geding is gekomen. 

Een kermis van deze omvang en duur past niet meer in een woonwijk. De brandweer heeft zich 
daarover in het artikel van het Haarlems Dagblad op 19 april 2014 ook geuit. We zijn van mening dat 
het tijd wordt om de huidige ontwikkeling van de kermis Zaanenlaan te herzien en zien daar een 
belangrijke rol van de omwonenden in weggelegd. 

We vragen ons af of de Gemeente zich voldoende realiseert welke additionele risico's de kermis voor 
de bewoners en hun onroerend goed met zich meebrengt en welke beperkingen dit genereert voor 
hulpdiensten om daar tijdig en effectief op in te kunnen grijpen. 

De huizen aan Zaanenlaan, Orionweg, Marnixplein en Mercuriusstraat zijn gebouwd in de jaren 30 
van de vorige eeuw. Ze bevatten veel hout en vaak nog stuc-op-riet-plafonds en zijn derhalve zeer 
brandgevaarlijk. De kermis is een verzameling van grote bewegende mechanische installaties met 
een hoog elektrisch vermogen en eettentjes die gebruik maken van gasflessen. Gasflessen staan op 
nog geen meter afstand van de voortuinen en zijn vrij toegankelijk. De Zaanenlaan en het 
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Marnixplein staan volgebouwd met attracties en daardoor kunnen ambulance - en brandweer 
voertuigen deze woningen niet ongehinderd bereiken. Bewoners kunnen dus geen kant op 
aangezien de attracties pal op de voortuinen staan geplaatst. Een brandweervoertuig zal niet in staat 
zijn om een huis van bovenaf te kunnen blussen. Het plaatsvinden van een ernstig incident in onze 
wijk is een kwestie van tijd. 

Hoe waarborgt de Gemeente de brandveiligheid? Hoe garandeert de Gemeente dat ten tijde van de 
kermis hulpdiensten de woningen en bewoners snel en effectief kunnen bereiken bij een calamiteit? 
Hoe is de aansprakelijkheid geregeld bij kleinere of grotere incidenten? 

Door de afsluiting van zijstraten en het instellen van eenrichtingsverkeer is de verkeersveiligheid niet 
gewaarborgd, want zowel auto's als fietsers maken permanent overtredingen en er wordt niet 
gehandhaafd. Hoe denkt de Gemeente dit probleem structureel op te lossen? 

Wij stellen voor met u hierover in gesprek te gaan om te zorgen dat de belangen van de Gemeente 
Haarlem en die van de bewoners de komende jaren beter op elkaar worden afgestemd. We willen 
betrokken worden bij de resultaten van het uitgevoerde veiligheidskundig onderzoek, waarbij de 
risico's van het plaatsen van de kermis in een woonwijk zijn meegenomen. We wensen met u 
afspraken te maken over een betere informatieverschaffing vooraf met plattegronden en een 
calamiteiten plan voor omwonenden. Ook is duidelijkheid gewenst over de aansprakelijkheid van de 
Gemeente ten aanzien van calamiteiten ten tijde van de kermis. 

Als Wijkraad willen wij actief meedenken over de toekomst van de Kermis Zaanenlaan en willen wij 
graag de dialoog opstarten door u twee ontwikkelrichtingen voor te stellen. 

Voorstel 1: Kermis ingrijpend veranderen - Kermis in een korter tijdsbestek laten plaatsvinden 
(maximaal 6 dagen exclusief op- en afbouw), met minder attracties (halvering en forse reductie van 
groot vermaak), waarbij er voldoende ruimte tussen de attracties is én waarbij de rijbaan en het 
trottoir aan de kant van de woningen aan de Zaanenlaan geheel vrij blijft voor hulpdiensten om 
betere veiligheid te waarborgen. 

Voorstel 2: Kermis verplaatsen - van de Zaanenlaan naar een geschikter terrein dat mogelijkheden 
biedt om de huidige omvang van de kermis voort te zetten. Door de kermis niet langer op de 
Zaanenlaan te laten plaatsvinden worden er geen onnodige risico's genomen die een kermis in een 
woonwijk met zich meebrengt en is een evenement als dit beter beheersbaar. 

We nodigen u uit om binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief een afspraak met ons te maken 
om de dialoog aan te gaan in het Posthuis in het Zaanenpark. 

Met vriendelijke groet. 

Wijkraad Sterrenbuurt 
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