
Mr. B.B. Schneiders 
burgemeester 

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem 

Leden van de commissie Bestuur I 
I 

Datum 
Ons kenmerk 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail adres 
Onderwerp 

6 oktober 2014 
2014/371480 
Mr H.H.T. de Boer 
023-5113664 
hhtboer@haarlem.nl 
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Geachte commissieleden, 

Bij de commissievergadering d.d. 19 september 2014 stond de beantwoording van 
vragen over de kermis aan de Zaanenlaan op de agenda. Er werd ingesproken door 
de wijkraad Sterrenbuurt. De strekking van hun opmerkingen was, dat er sprake 
was van geen of onvoldoende communicatie rond de kermis. 

Ik heb daar toen vraagtekens bij gezet en aangegeven dat ik de feiten op een rijtje 
wilde hebben. Dat is inmiddels gebeurd en daarom stuur ik u de bijgaande 
ambtelijke notitie en de achterliggende correspondentie toe. 

Kort en goed komt het op het volgende neer: 
• Jaarlijks worden omwonenden, bedrijven en de wijkraad door middel van 

een brief geïnformeerd. 
• Gedurende de kermis is onze kermiscoördinator ter plekke aanwezig en 

telefonisch bereikbaar. 
• Op 29 mei heeft de wijkraad Sterrenbuurt een brief gestuurd met daarin het 

voorstel om de kermis ingrijpend te veranderen of de kermis te verplaatsen. 
Daarop is door B&W gereageerd met een brief dat wij de uitnodiging 
vanzelfsprekend aannemen maar dat we eerst de interne evaluatie van de 
kermis willen afwachten. 

• Aangezien die interne evaluatie thans gereed is, zullen we binnenkort een 
gesprek met de wijkraad aangaan. 

Ik vertrouw erop, dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd. 



Aan: de burgemeester 

Onderwerp: de aanpak en communicatie (het feitenrelaas) rondom de kermis aan de Zaanenlaan. 

Toelichting 

Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Bestuur volgt hierbij een overzicht van de 
activiteiten van de organisatie rondom de kermis aan de Zaanenlaan. 

In onderstaand document zoomen wij achtereenvolgens enigszins staccato in op de volgende 
aspecten rond de kermis Zaanenlaan: 

Informatie buurtbewoners 
Verpachting en indeling kermis 
Veiligheid ten tijde van de opbouw, ten tijde van de kermis en bij het afbreken van de kermis 
Vergunningverlening 

Dit, om een zo volledig mogelijk beeld te verstrekken over de gekozen aanpak van de gemeente bij 
de organisatie van de kermis, de vergunningverlening en handhaving op de kermis, en het 
waarborgen van de veiligheid op verschillende niveaus (technisch en maatschappelijk). 

Informatie buurtbewoners 

De afgelopen jaren hebben geen informatiebijeenkomsten met bewoners plaats gevonden. Dit is 
destijds besloten, aangezien de bijeenkomsten minder effectief en efficiënt werden voor het over en 
weer delen van informatie. De laatste bewonersbijeenkomst heeft ongeveer 5 jaar geleden 
plaatsgehad en werd door de burgemeester voor gezeten. 

Wat is er dit jaar (2014) wèl gebeurd: 

leder jaar ontvangen de bewoners in de directe omgeving van de Zaanenlaan een brief met 
daarin informatie over de kermis en de maatregelen daaromtrent. Dit jaar is deze brief door 
Paspost op 10 april bezorgd. Een kopie van deze brief zit bij de bijlage van deze notitie. 
De bewoners van de Orionweg hebben op 18 februari 2014 een werkgroep gevormd. De 
kermiscoördinator is na uitnodiging bij dit overleg aanwezig geweest. In dit overleg is er 
onder andere gesproken over de volgende zaken met betrekking tot de kermis 2014: 
fietsoverlast, tegen de rijrichting inrijden, overlast parkeren auto's en omvang van de 
kermis. 
De buurtbewoners zijn in het voornoemde overleg tegelijkertijd uitgenodigd voor een kop 
koffie in het kantoor van de kermiscoördinator op de Zaanenlaan. Dit bood de mogelijkheid 
aan omwonenden om op de kermis zelf tekst en uitleg te ontvangen over onder andere de 
EHBO post, de centrale muziek en het handelen in geval van een calamiteit. 
Op de huisregels die bij de ingangen van de kermis zijn geplaatst, staat vermeld waar de 
kantoorunit staat. Geen enkele bewoner heeft echter ten tijde van de kermis in dat kader 
een bezoek gebracht aan de kantoorunit. 
De heer Plasschaert is ten tijde van de kermis bij de kermiscoördinator op kantoor geweest 
met het verzoek de hekken, die geplaatst waren op verzoek van de werkgroep op het trottoir 
van de Orionweg, weer weg te halen. Dit, omdat deze hekken de situatie juist onveiliger 
maakten. Dit bleek het geval, dus daarna zijn de hekken nog dezelfde dag verwijderd. 
Gedurende de kermisperiode heeft de kermiscoördinator een speciaal telefoonnummer in 
gebruik voor alle omwonenden. Er is een aantal keren gebeld; vaak door dezelfde personen 
(2). Het betrof dan klachten over het niet tijdig ophalen van het huisvuil, basgeluiden die 
hinderlijk waren en te harde muziek. Deze klachten zijn direct in behandeling genomen en. 



daar waar mogelijk, gelijk opgelost. Overigens zijn bij de gemeente ook diverse 
complimenten ontvangen, juist over het geluidvolume. 
Elke klacht is behandeld. 
De bewonerstelefoon was gedurende de kermisperiode 24 uur bereikbaar. 

Verpachting en indeling kermis 

Bij de verpachting van de kermis wordt rekening gehouden met de ruimte die in 2009 door 
het college in een nota is vastgelegd. De ingenomen ruimte is de afgelopen zeven jaren 
nagenoeg gelijk gebleven. Er is bijvoorbeeld geen grotere ruimte van de rijbaan in gebruik 
genomen. 
Alleen aan de kant van het Zaanenbos hoek Zaanenlaan / Orionweg heeft een kleine 
verschuiving plaatsgevonden. Daar is een kinderdorp gecreëerd wat door de families met 
jonge kinderen zeer wordt gewaardeerd. Dit zorgt niet voor extra overlast. 
Bij de verpachting van de kermis wordt rekening gehouden met het feit dat de kermis op de 
Zaanenlaan een echte familiekermis is. Bepaalde zogenaamde specifieke jeugdattracties 
worden niet geplaatst. 
Aan wie de attracties na inschrijving worden toegewezen is geen besluit van de 
kermiscoördinator, maar een besluit van het hoofd van de afdeling Omgevingsvergunning. 
Bij de indeling van de kermis wordt er te allen tijde rekening gehouden met de ruimte die 
nodig is voor de hulpdiensten. 
Deze ruimte moet tevens geschikt zijn voor en beschikbaar zijn voor het op- en afrijden van 
het kermismaterieel. Dit zijn vaak megatransporten. 
De afgelopen jaren hebben er een aantal kleinere woonwagens (caravans) in het Zaanenpark 
gestaan. Dit is destijds eveneens besproken met wethouder Nieuwenburg. De wethouder 
heeft de situatie ter plekke gezien (2013) en heeft destijds tegelijkertijd een bezoek gebracht 
aan de rijdende school (school voor lager onderwijs voor de kermiskinderen). 
Het gebruik van een stukje park is pas in gebruik genomen na advies van de brandweer om 
de woonwagens op de Orionweg anders te clusteren. 

Veiligheid ten tijde van de opbouw, ten tijde van de kermis en bij het afbreken van de kermis 

Tijdens de op- en afbouw worden er aan beide zijden van de kermis verkeersregelaars 
ingezet. Dit, om de veiligheid van het overige verkeer te waarborgen. Tijdens de opbouw van 
de kermis zijn twee toezichthouders op het kermisterrein aanwezig om de veiligheid van het 
aanwezige publiek in de gaten te houden. Indien er tijdens de opbouw misstanden worden 
geconstateerd, wordt hiervan melding gemaakt bij de inspectie SZW (voorheen de 
arbeidsinspectie). 
Na de opbouw vindt er te allen tijde een schouw plaatst. Daarbij zijn in ieder geval 
vertegenwoordigers aanwezig van de afdeling Handhaving Bebouwde Omgeving 
(bouwkundige en brandveiligheidsinspectie), de afdeling Veiligheid & Handhaving en de 
politie. Bij de schouw wordt gekeken naar de veiligheidsaspecten van de kermis. Zo wordt bij 
alle attracties of activiteiten die gebruik maken van gasflessen expliciet bekeken in hoeverre 
deze gasflessen zijn gekeurd. Wij controleren daarbij de geldigheid van de gasslangen, in 
hoeverre er niet te veel gasflessen aanwezig zijn, en uiteraard of deze gasflessen in een 
geventileerde ruimte staan. Daarnaast moet bij alle attracties een goedgekeurde 
brandblusser aanwezig zijn. 
Voor wat betreft de veiligheid van de attracties wordt gekeken of alle attracties met 
bewegende delen zijn gekeurd. Dit is een wettelijke eis (WAS besluit: Warenbesluit 
Attracties-en speeltoestellen). De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is 
hiervoor verantwoordelijk. 
Voor aanvang van de kermis is er jaarlijks een briefing met alle kermisexploitanten. Tijdens 
deze briefing wordt het veiligheids- en calamiteitenplan besproken. Alle exploitanten weten 



zodoende wat ze moeten doen en wat er van hen verwacht wordt in geval van een 
noodsituatie. 
Veiligheid staat hoog in het vaandel op de kermis. Vorig jaar is op eigen initiatief een 
onderzoek uitgevoerd naar de vakbekwaamheid van de exploitanten die op de kermis in 
Haarlem staan. Uitkomst is dat Haarlem een voorbeeld is van hoe een en ander geregeld is. 
Exploitanten zijn zich bewust van de afspraken die er zijn gemaakt. Ze geven daarbij 
regelmatig aan de gemeente aan, dat er in geen enkele andere gemeente een dergelijke 
procedure wordt gevolgd. 
De kermiscoördinator is voorzitter van het College van Deskundigheid op het gebied van 
Veiligheid bij het Liftinstituut van attracties en speeltoestellen. Ook zijn wij aangesloten bij 
de Vereniging van Gemeentelijke Kermisbeheerders waar met regelmaat over alle 
veiligheidsaspecten op de Nederlandse kermissen wordt gesproken. Tot 1 april 2014 had 
Haarlem het voorzitterschap. 
Gedurende de avonduren worden er twee medewerkers van Alpha Security ingezet voor 
extra toezicht. Op Koningsdag worden er vanaf 12.00 uur tot sluiting vier medewerkers 
ingezet. Na sluiting van de kermis blijven de security medewerkers nog een uur op het 
terrein om er voor te zorgen dat het publiek rustig het terrein verlaat. Ook (hang)jeugd 
buiten het kermisterrein en in het Zaanenbos worden verzocht het kermisgebied te verlaten. 
De communicatie verloopt via portofoons. Zowel voor- als achterop het kermisterrein ligt er 
bij een vooraf aangewezen kermisattractie een portofoon. 
De betreffende exploitant kan in geval van een calamiteit direct beginnen met de ontruiming 
van het kermisterrein. De EHBO-post bevindt zich binnen de kantoorunit. Hier is een aparte 
ruimte voor ingericht en dus beschikbaar. De kermiscoördinator is gecertificeerd EHBO'er en 
in het bezit van een AED en reanimatiediploma. Op drukke dagen wordt er altijd een tweede 
EHBO'er ingezet. 
In de kantoorunit bevindt zich de centrale geluidsinstallatie en een centrale microfoon. De 
organisatie bepaalt de muziekkeuze (geen zware ophitsende muziek) en gebruikt de 
microfoon in geval van dringende mededelingen zoals zoekgeraakt kind, de hulpdiensten het 
kermisterrein op moeten rijden, en in geval van calamiteit. De muziek kan met een druk op 
de knop bij alle attracties worden uitgezet. 
In het recente rapport van een onafhankelijke organisatie zijn enkele aanbevelingen gedaan 
voor verbetering van de veiligheid. Deze aanbevelingen zijn ten tijde van de kermis 2014 al 
deels uitgevoerd, maar worden voor 2015 zeker allen meegenomen. 

Het betreft daarbij de volgende aanbevelingen: 
• de looproute met minder bankjes en dergelijke, zodat deze overal even breed is; 
• het plaatsen van een gekleurde paal of pion om te waarschuwen voor scherpe 

uitstekende plateaus, indien dit niet op een andere wijze is te voorkomen; 
• meer ruimte voor vluchtwegen bij het spookhuis en beach jumper (de trampoline); 
• meer herkenbaarheid (hesjes) van alle betrokkenen in de veiligheidsketen; en 
• het wat specifieker kijken naar crowd management, waarbij 11 standaardpunten zijn 

genoemd, en waarvan de punten 'het niet monitoren van het evenement' en het 
'ontstaan van een flessenhals of trechter' het meest voorstelbaar wordt geacht. 

Vergunningverlening 

De vergunning voor de kermis wordt in het aanlooptraject (eerste kwartaal van het jaar) regelmatig 
multidisciplinair besproken in het Project Grote Evenementen van de gemeente. In dat overleg zijn 
verschillende afdelingen van de gemeente vertegenwoordigd, de politie, de GHOR en de VRK, 
onderdeel Proactie en preventie. Ook in 2014 is de planning rond de kermis enkele keren besproken 
en zo nodig aangepast. 



Het klopt dat de vergunning voor het mogen houden van een kermis dit jaar vrij laat door de 
gemeente kon worden afgegeven. Dit had te maken met het feit dat onder meer de brandweer nog 
aanvullende informatie nodig had. Zij wilden een garantie dat de bereikbaarheid van de hulpdiensten 
was gewaarborgd, waarna zij een positief advies konden verstrekken om de vergunning te verlenen. 
Die garantie kon op enig moment worden gegeven, aangezien overal aan de vereiste breedte van de 
rijbaan was voldaan. Er was tevens wat onduidelijkheid over de tekening van de indeling van de 
kermis. De vereiste ruimte voor de hulpdiensten bleek evenwel na uitleg voldoende te zijn. Wel is 
toen tegelijkertijd de afspraak gemaakt, dat een onafhankelijk bureau de veiligheid van de kermis ten 
tijde van de openstelling zou toetsen. Zoals hierboven gemeld is dit rapport aan de gemeente 
overhandigd en zijn en worden de aanbevelingen overgenomen. 
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Geachte wijkraad. 

Hierbij u il ik graag reageren op uw brief d.d. 29 mei 2014. 

In deze brief U geeft u aan dat de omwonenden zich ernstig zorgen maken over de 
opzet en omvang van de kermis. Hierbij stelt u dat de veiligheid van de 
omwonenden hierdoor in het geding komt. 

Meer specifiek maakt u zich zorgen over de beperkingen die de kermis oplevert 
voor de hulpdiensten. 

Grote evenementen zoals de kermis, worden uitgebreid besproken tijdens de 
vergadering van de Projectgroep Grote Evenementen. Aan deze projectgroep nemen 
onder andere deel: politie, brandweer, handhaving en vergunningverlening. De 
voorzitter is een medewerker van de afdeling Veiligheid en Handhaving. Tijdens de 
bijeenkomst worden eventuele risico's besproken en tekeningen bekeken. Alle 
partners geven een advies en dit wordt meegenomen in de voorbereiding en 
vergunningverlening van het evenement. Ten aanzien van brandveiligheid is dit ook 
gedaan. 

Wat betreft de gasflessen, deze worden gebruik conform de richtlijnen benoemd in 
de brandveiligheidsverklaring. Daarnaast worden voor aanvang v an de kennis de 
gasinstallaties gecontroleerd. 

Met de brandweer is voor aanvang van de kermis gesproken over de 
calamiteitenroute. De kermis biedt voldoende ruimte voor snelle bereikbaarheid van 
de hulpdiensten. 

De informatievoorziening met betrekking tot de kermis op de Zaanenlaan loopt via 
onze kermis coördinator. Hij is gedurende het jaar aanwezig bij diverse overleggen 
over de kermis. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Brinkmanpassage 
www,haarlem.nl 



In uw brief geeft u aan dat u behoefte heeft aan een betere informatieverschaffing 
en graag wil meedenken over de toekomst van de kermis op de Zaanenlaan. 

Vanzelfsprekend nemen wij deze uitnodiging graag aan. 

Ons voorstel is om dit te doen na de interne evaluatie van de kermis zodat wij de 
uitkomsten hiervan mee kunnen nemen in het gesprek. 

Wij zullen u hiervoor uitnodigen. 

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. 

kollege van burgemeester en wethouders, 
deze. 
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Onderwetp Ontvangstbevestiging 

Betreffende Verzoek overleg inzake toekomst kermis Zaanenlaan 2015 

Geachte mevrouw, meneer. 
Hierbij deel ik u mede dat uw brief van 29-05-2014 is ontv angen. Namens het college 
van burgemeester en wethouders heeft de afdeling Veiligheid Vergunningen en 
Handhaving de brief in behandeling genomen onder registratienummer: 2014 208671. 

U kunt binnen een redelijke tennijn antwoord van ons verwachten. 

Nadere informatie over de beantwoording van uw brief, kunt u onder vermelding van 
ons registratienummer 2014 208671 verkrijgen bij bovenvermeld telefoonnummer. 

Met vriendelijke groei, 
namens het college van burgemeester en wethouders. 

afdeling Documentaire Informatie Voorziening 

Gaame bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Haarlem.nl 
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Cc: Fractievoorzitters, Gemeentesecretaris, Postcommandant Brandweer Haarlem, 
Veiligheidsregio Kennemerland, Eenheidschef Politie Noord-Holland 

Onderwerp: Kermis Zaanenlaan 2015 

Haarlem, 29 mei 2014 

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 Mercuriusstraat 
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 
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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VVH/OV/2014Kermis Zaanenlaan 2014 

Geachte heer/mevrouw, 

Dit jaar staat van 24 april tot en met 5 mei de kermis op de Zaanenlaan. De opbouw 
van de kermis begint op dinsdag 22 april. In deze brief ontvangt u meer informatie 
over de kermis en de getroffen maatregelen. 

Op- en afbouw 
Op dinsdag 22 april begint vanaf 7.00 uur de opbouw van de kermis. Op maandag 6 
mei wordt vanaf 6.00 uur met de afbouw van de kennis begonnen. Het opbouwen en 
afbreken van de attracties is tijdens de nachtelijke uren niet toegestaan. In het belang 
van een vlotte afbouw op 6 mei, zal er op 5 mei tot uiterlijk 24.00 uur enig voorwerk 
worden gedaan. Kleine venijdbare attracties mogen tot 24.00 uur het kermistenein 
verlaten. Dit zorgt er voor dat naar verwachting de afbouw op 6 mei in één dag is 
afgerond. Gedurende de opbouw zijn er verkeersregelaars en toezichthouders op het 
tenein aanwezig. 

Geluid 
Alle grootvermaak-attracties zijn, net als voorgaande jaren, aangesloten op 
computergestuurde geluidsbegrenzers. Het uitgaande signaal wordt vooraf ingeregeld 
op het toegestane geluidsniveau. 

Het geluid is maximaal 78dB(a) voor muziek. 
De centraal aanwezige muziek op de kermis wordt iedere dag één uur vóór 
sluitingstijd centraal teruggebracht naar aangepast niveau, met uitzondering van 
Koninginnedag. 

Toezichthouders 
Ook dit jaar zijn toezichthouders aanwezig op het kermistenein. De toezichthouders 
zorgen er voor dat de woonwagens op de juiste wijze worden geparkeerd en dat de 
opbouw van de kermis veilig verloopt. De toezichthouders komen zondag 20 april met 
hun woonwagen. Op maandag 21 april komen vanaf 07.00 uur de woonwagens van de 
exploitanten. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis Grote Markt2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440 
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Parkeren van brommers en fietsen 
Bij het kermisterrein komen wederom voorzieningen voor het stallen van brommers 
en fietsen. 

Ondergrondse vuilcontainers 
Ook dit jaar zullen er weer een aantal ondergrondse vuilcontainers worden afgesloten. 
U kunt, indien de vuilcontainer waar u gebruik van maakt is afgesloten, de gesloten 
vuilniszak op de stoep voor uw huis zetten. De vuilnis wordt gedurende de 
kermisperiode twee keer per dag opgehaald (de laatste ophaalronde is uiterlijk om 
18.00 uur). 

Schoonmaken 
Alle exploitanten vegen iedere avond, na sluitingstijd, hun eigen omgeving schoon. 
De zijstraten van het kermisterrein worden dagelijks door de organisatie 
schoongemaakt. De organisatie ziet er op toe dat ook de tuinen van de woningen 
gelegen aan het kermisterrein regelmatig worden schoongemaakt. 

Parkeren van auto's 
Om het schoonmaken van de straten na afloop van de kermis goed te laten verlopen, 
verzoeken wij u uw auto te parkeren op de Zaanenlaan en aangrenzende straten nadat 
de kermis in zijn geheel is afgebroken en de straten, inclusief de zijstraten, zijn 
schoongeveegd. U kunt uw auto naar verwachting weer parkeren vanaf 6 mei om 
19.00 uur. 

Orionweg 
De afgelopen jaren werd er op de Orionweg, regelmatig via het trottoir, tegen de 
rijrichting in gefietst. In overleg met een aantal bewoners is daarom besloten hekken 
op het trottoir aan de zijde van de Orionweg te plaatsen zodat fietsers niet meer over 
het trottoir kunnen rijden. 

Openingstijden van de kermis 

Donderdag 24 april 14.00 uur tot 23.00 uur 
Vrijdag 25 april 14.00 uur tot 23.00 uur 
Zaterdag 26 april 10.00 uur tot 23.00 uur (Koningsdag) 
Zondag 27 april 13.00 uur tot 23.00 uur 
Maandag 28 april 14.00 uur tot 23.00 uur 
Dinsdag 29 april 14.00 uur tot 23.00 uur 
Woensdag 30 april 14.00 uur tot 23.00 uur 
Donderdag 1 mei 14.00 uur tot 23.00 uur 
Vrijdag 2 mei 14.00 uur tot 23.00 uur 
Zaterdag 3 mei 14.00 uur tot 23.00 uur 
Zondag 4 mei 13.00 uur tot 18.00 uur (Dodenherdenking) 
Maandag 5 mei 14.00 uur tot 23.00 uur 
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Gratis poffertjes 
Wij trakteren u ook dit jaar op een portie poffertjes en koffie bij de poffertjeskraam op  
de kermis. De bonnen hiervoor treft u aan bij deze brief. Om misverstanden te  
voorkomen wordt u verzocht de bonnen voorafgaand aan uw bestelling in te leveren.  
(NB: De bonnen zijn niet geldig op Koningsdag 26 april!) 

Promotie activiteiten 
Tijdens de kermis zijn er een aantal promotie activiteiten. Deze activiteiten zijn 
afgestemd op het familiekarakter van de kermis op de Zaanenlaan. Alle activiteiten 
staan vermeld in de Kermiskrant die binnenkort huis-aan-huis wordt bezorgd. Mocht 
u de krant niet hebben ontvangen, dan kunt u een exemplaar vragen aan de 
kermiscoördinator. 

Optreden politie 
De politie surveilleert tijdens openingstijden op het kermisterrein. Daarnaast wordt er 
streng gecontroleerd op foutparkeren. Foutgeparkeerde voertuigen worden bekeurd. 
Tijdens de avonduren is er ook toezicht van twee ervaren externe beveiligers. De 
beveiligers zien er op toe dat het publiek rustig het kermisterrein verlaat na afloop van 
de kermis. 

Contact 
Voor vragen over de kermis kunt u bij mij langskomen op mijn tijdelijke kantoor 
(staat halverwege de kermis op de Zaanenlaan). Ook kunt u mij gedurende de 
kermisperiode telefonisch bereiken op het telefoonnummer 06-30752929. Dit nummer 
is te gebruiken vanaf 18 april tot 10 mei 2014. Mocht ik in gesprek zijn, spreekt u dan 
uw boodschap of mededeling in. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Heeft u 
verder nog tips en/of suggesties, dan kunt u mailen naar: e.mense(g),haarlem.nl. 

Tenslotte wens ik u een gezellige kermis toe en dank ik u alvast voor uw 
medewerking. 

Met vriendelijke groet. 

Ed Mense 
Coördinator Kermis Haarlem 


