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Pilot Kermis Festival Vlissingen 2022

Geachte raad,
Met deze brief willen we u graag informeren over het Kermis Festival Vlissingen. We
beseffen dat deze brief u bereikt kort voor het evenement, maar we wilden graag de
evaluatie van het aangepaste Bevrijdingsfestival 2022 meenemen in de organisatie voor het
Kermis Festival Vlissingen.
Op 22 januari 2022 heeft het college ingestemd met de uitvoering van de pilot toekomstige
Kermis Festival Vlissingen. Hierin was voorzien dat de kermis op 2 locaties zou
plaatsvinden; het Scheldekwartier en rondom de Nieuwe Dijk. Doel was het evalueren hoe
de spreiding zou uitpakken voor de bezoekers en de exploitanten en om een vernieuwde
kermis neer te zetten.
Na eerdere instemming van vertegenwoordigers van de kermisattracties in de binnenstad
hebben de exploitanten echter collectief aangegeven zich niet te kunnen vinden in de
aangewezen locaties en de attracties te willen verplaatsen naar het Scheldekwartier, nabij
de Machinefabriek. We hebben de afgelopen periode de voor- en nadelen van alle betrokken
partijen zorgvuldig afgewogen, zoals de belangen van omwonenden, ondernemers,
kermisexploitanten en bezoekers. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we hebben gekozen om
het Kermis Festival Vlissingen te concentreren rondom de Jan Weugkade.
Wat voor ons voorop staat, is dat we dit evenement veilig en vernieuwend organiseren.
Daarom is het kermisfestivalgebied anders van opzet. Naast kermisattracties zal er ook een
muziekpodium en diverse foodtrucks aanwezig zijn. Op www.vlissingen.nl/kermis vindt u een
plattegrond van het Kermis Festival Vlissingen.
Na afloop van de kermis zal er een evaluatie plaatsvinden conform het eerdere
collegebesluit.
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