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Op donderdag 11 oktober sprak de commissie Bestuur over de kermis op de Zaanenlaan en het mogelijke 
onderzoek naar verplaatsing locatie hoek Kleverlaan/Jan Haringstraat. Tijdens de vergadering van 11 oktober 
jl. is ter stemming aan de commissie Bestuur een tweetal opties voorgelegd voor het vervolgproces.  
Dat zijn: 

1. Nu eerst onderzoek naar de verbeteringsmogelijkheden van de kermis op de locatie Zaanenlaan. Mocht 
naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek behoefte zijn aan een vervolgonderzoek naar (een) 
andere locatie(s), dan kan na bespreking van dit onderzoek daartoe worden besloten. 

2. Onderzoek naar de verbeteringsmogelijkheden van de kermis op de locatie Zaanenlaan én aanvullend 
onderzoek naar de mogelijkheden tot verplaatsing van de kermis naar de locatie grasveld hoek 
Kleverlaan/Jan Haringstraat. 

Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur van 11 oktober jl. was niet voor alle fracties duidelijk naar 
welke van de twee opties de voorkeur uitging. Daarom kregen de partijen tot 16 oktober jl.  de tijd om hun 
(definitieve) standpunt kenbaar te maken. In een eerdere versie van deze raadsinformatiebrief staat niet de 
volledige uitkomst van de peiling. Hierbij alsnog het volledige overzicht: 

 Voor voorstel 1: PvdA, VVD, SP, CDA, OPHaarlem, ChristenUnie, Actiepartij, Hart voor Haarlem, Jouw 
Haarlem, Liberaal Haarlem. 

 Voor voorstel 2: D66, GroenLinks, Trots Haarlem. 
Dat betekent dat een meerderheid van de raad voor voorstel 1 is.  
 
Aanvullend zijn door een aantal fracties nog opmerkingen gemaakt per mail: 

 CU heeft een kleine nuance bij onze keuze voor variant 1: Er moet wat ons betreft substantieel wat 
veranderen bij de Zaanenlaan. Verder van de huizen af en dus niet meer attracties tegenover elkaar. Dat 
betekent kijken naar mogelijkheden park en zo nodig kermis kleiner. Verder moet onderzoek in nauw 
overleg met omwonenden, met name de direct omwonenden. Laat hun in gesprek gaan met de 
kermisexploitanten. Onderdeel hiervan moet ook zijn dat wordt gekeken hoe er meer kan worden gedaan 
voor direct aanwonenden. 1 portie poffertjes voor twee weken overlast per jaar is wel erg mager! Als dit 
onvoldoende oplevert dan moet serieuzer onderzoek worden gedaan naar locatie Veerplas. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2018/11-oktober/17:00/Uitwerken-mogelijkheden-verplaatsen-kermis-Zaanenlaan-1/2018571242-1-Voornemen-tot-verplaatsing-kermis-Zaanenlaan-1.pdf
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 De VVD kan instemmen met optie 1, met de kanttekening dat de verbeteringsmogelijkheden die 
onderzocht gaan worden in nauwe samenspraak met de bewoners tot stand zullen komen zodat er vooraf 
voldoende duidelijkheid is over de verwachtingen met betrekking tot deze verbeteringsmogelijkheden 
(denk aan opstelling, duur van de kermis, overlast aanpak, toegankelijkheid woningen en uiteraard de 
veiligheidsmaatregelen én hoe de buurt daarin wordt meegenomen). 

 Zoals aangekondigd zal Trots Haarlem een motie indienen die verzoekt advisering van hulpdiensten 
voortaan toe te voegen als bijlage bij raadsstukken.  

 D66 stemt voor optie 2, met daarbij de toevoeging dat ook de Veerplas nader uitgewerkt zou moeten 
worden. Daarnaast geeft de partij aan dat in (en voor zover relevant ook vanaf) 2019 de kermis langs en 
eventueel rond het park georganiseerd dient te worden. En dus niet tegen de woningen aan.  

De conclusie is dat er vooralsnog geen nader onderzoek naar een andere locatie komt. De kermis blijft 
voorlopig op de Zaanenlaan. Het college kijkt in overleg met betrokken partijen eerst naar 
verbetermogelijkheden voor de kermis op de Zaanenlaan. Hierbij gaat het met name om maatregelen om de 
veiligheid te vergroten. De uitwerking van de verbetermogelijkheden aan de Zaanenlaan wordt aan de 
commissie voorgelegd. Daarna wordt bekeken of er onderzoek gedaan moet worden naar een eventuele 
andere locatie. Dat betekent dat de locatie van het grasveld hoek Kleverlaan/Jan Haringstraat op dit moment 
niet verder wordt onderzocht. 
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