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Betreft: Bezwaar tegen mogelijke verplaatsing Kermis Zaanenlaan

Geachte heer raadsleden en college,

Onlangs hebben wij van u een brief d.d. 25 september jl. inzake een mogelijke verhuizing van de 
kermis aan de Zaanenlaan naar de alternatieve locatie Kleverlaan/Jan Haringstraat. Via dit schrijven 
tekenen wij bezwaar aan tegen deze mogelijk alternatieve locatie. Onderstaande argumenten hebben 
wij ook direct laten weten aan Mevrouw I. van Gansewinkel, Beleidsadviseur bij uw gemeente.

U kunt zich voorstellen dat het aangrenzende kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvanglocaties 
ernstig hinder ondervinden van de komst van een kermis die twee weken lang, tijdens de meivakantie 
luide muziek laat horen en onveiligheid in de verkeerssituatie veroorzaken rondom de opvanglocaties.

Wij hebben te maken met kinderen van 0 tot 2 jaar die overdag nog slapen en wij in eerste plaats een 
veilige, rustige omgeving bieden. Door de komst van de kermis is dit onmogelijk te garanderen. De 
kinderen tot en met 12 jaar komen bij ons natuurlijk om ook lekker buiten te bewegen en te spelen. De 
buitenschoolse opvang kenmerkt zich juist door actieve buitensport aan te bieden. Tijdens de 
meivakantie zijn de kinderen van de BSO, net als de kinderen bij het KDV de gehele dag aanwezig. 
Wij stellen deze kinderen, door een eventuele komst van de kermis, twee weken lang bloot aan luide 
muziek en drukte en chaos die door geen enkele maatregel te verminderen is. Prikkels die voor ons 
niet acceptabel en wenselijk zijn voor de kinderen.

In het onderzoeksrapport valt het ons op dat bij de beschrijving van de mogelijke alternatieve locatie 
aan de Kleverlaan/Jan Haringstraat niet gesproken wordt van de aanwezigheid van een 
Buitenschoolse opvang waar meer dan 100 kinderen per week zijn en Kinderdagverblijf waar 40-45 
kinderen per week zijn. Er wordt alleen een melding gemaakt van de afstand van huizengevels en 
aanwezigheid van de korfbalvereniging. Onvolledige informatie lijkt ons en het is wel van belang dat u 
hiervan op de hoogte bent voordat u een besluit neemt.

We verzoeken u ons op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,

A.S. Bogerman-Roest
Manager Marketing en Communicatie
Kinderopvang Haarlem


