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ONDERWERP

Kermis 2021

Geachte raad,

Hiermee informeren wij u over ons besluit om in 2021 geen (na)kermis te organiseren. 

Overwegingen
Het is kort gezegd een lastige situatie waarbij er veel tegengestelde belangen zijn bij het 
door laten gaan van de (na)kermis. Duidelijke richtlijnen en kaders vanuit de Rijksoverheid 
ontbreken. Het is eigenlijk niet mogelijk om op dit moment plannen te maken. 

Om toch een (na)kermis te organiseren moeten er bijzondere/extra maatregelen getroffen 
worden om 1,5 meter te waarborgen. Zo dient het kermisterrein afgezet te worden door 
bouwhekken en de entree bewaakt te worden met beveiliging. Dit zijn ingrijpende 
maatregelen die een hoop extra kosten met zich meebrengen. Daarbij komt dat het 
vuurwerk niet kan doorgaan, doordat dit een te grote aanzuigende werking heeft. Hierdoor 
zal de pachtsom van kermisexploitanten lager zijn en is er uiteindelijk minder omzet met 
meer kosten. Het “inhekken” van het kermisterrein in de binnenstad kent grote weerstand 
vanuit horecaondernemers. Inhekken is ook moeilijk omdat er doorkruisende noodroutes 
door het kermisterrein lopen. De kermis verplaatsen naar een afgelegen terrein zou een 
optie kunnen zijn. Echter, het verplaatsten van de kermis naar een afgelegen terrein brengt
nog meer extra kosten met zich mee.

Afstemming regio
Wij hebben contact gezocht met de Veiligheidsregio en met andere gemeenten om na te 
gaan hoe hier gezamenlijk mee wordt omgegaan. De Veiligheidsregio heeft vragen gesteld
aan de Rijksoverheid, omdat de voorwaarden voor evenementen in stap 5 van het 
openingsplan onduidelijk zijn. De kermisbranche heeft de Rijksoverheid verzocht om 
aangemerkt te worden als doorstroomlocatie. Dit is tot op heden nog niet besloten.

Middelburg is aan het onderzoeken hoe daar de jaarlijkse kermis kan worden georganiseerd. 
Er bestaat een kans dat de kermis wel zal plaatsvinden. De gemeente Goes geeft aan dat 
het op dit moment niet mogelijk is een evenement als de kermis te toetsen op de 
mogelijkheden. Gewacht wordt op het handelingskader Evenementen van het Rijk.
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Horeca
Zowel de horecaondernemers op het Bellamypark, als aan de Nieuwendijk zijn tegen een 
kermis met corona-maatregelen. Er is een kans dat de horeca nog slechts bezoekers mag 
hebben op het terras en niet binnen. Als zij dit terras weg moeten halen in verband met de 
kermis dan wordt het lastig voor hen om omzet te genereren en de klap van de winter op te 
vangen. Als de kermis georganiseerd wordt in de binnenstad, dan zal er een hek rondom het 
kermisterrein worden geplaatst. De klanten van de horeca kijken hierdoor tegen een 
bouwhek aan. De verwachting is dat de weerstand onder deze ondernemers hiertegen groot 
zal zijn. 

Kermis-exploitanten
De kermis-exploitanten zijn bereid alles te doen om de kermis te laten plaatsvinden, 
aangezien dit hun inkomstenbron is. Zij hebben in 2020 in Nederland geen of weinig 
inkomsten gegenereerd en het water staat hun aan de lippen. Het is de vraag of men dit jaar 
nog kan overleven. Doordat er dit jaar geen vuurwerk zal zijn zal de pachtsom van kermis-
exploitanten wel omlaag gaan. 

Inwoners
Een deel van de inwoners in Vlissingen zal het ongetwijfeld heel leuk vinden als er dit jaar 
een kermis in eigen stad is. Er is ook een deel van de inwoners dat hier helemaal niet op zit 
te wachten. Verdeeldheid bij de inwoners maakt het ook lastig om deze groep mee te nemen 
in de afweging.

Afsluiting
Wij hebben in de gegeven omstandigheden helaas niet anders kunnen besluiten dan de 
(na)kermis 2021 niet door te laten gaan. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende 
geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


