Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2013-40
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 22 juni 2013
Steller vragen: Hans Marchal / PCG
Onderwerp: Gewijzigde openingstijden kermis
Vraag 1:
Waarom heeft het college besloten om de openingstijden van de kermis te
verruimen?
Antwoord:
De jaarlijkse kermis is een bekend en belangrijk evenement in de binnenstad van Wijk bij
Duurstede. Het is een door veel bezoekers en plaatselijke ondernemers gewaardeerde
gebeurtenis. Onmiskenbaar kan dit echter ook enige overlast voor omwonenden met zich
mee brengen. De openingstijden waren de afgelopen jaren tot uiterlijk 23.00 uur op
woensdag en donderdag en tot 24.00 uur op vrijdag en zaterdag.
Vorig jaar heeft een evaluatie plaatsgevonden van de kermis. Uit die evaluatie is onder
andere gebleken dat met name bij de organisatie en de exploitanten een behoefte bestond
aan verruiming van de openingstijden.
Een ander verschil met eerdere jaren is dat er dit jaar tijdens de kermis geen
activiteitenpodium aanwezig is op de Markt. Dit heeft een gunstig effect op de
geluidsoverlast voor omwonenden. Op de Markt zullen dit jaar geen geluidsproducerende
attracties plaatsvinden. De attracties die wel geluid veroorzaken, worden gesitueerd op het
Walplantsoen en zijn daarmee verder afgelegen van woningen.
Gelet op het voorgaande heeft het college van burgemeester en wethouders bij wijze van
proef besloten de openingstijden van de kermis dit jaar in beperkte mate te verruimen. Op
woensdag en donderdag wordt de uiterlijke sluitingstijd 24.00 uur en op vrijdag en zaterdag
00.30 uur. Indien na de kermis blijkt dat er gerede klachten zijn die kunnen worden
gerelateerd aan de verlengde openingstijden, zal een heroverweging plaatsvinden ten
behoeve van de volgende jaren.
Vraag 2:
Is deze verruiming tot stand gekomen op initiatief van de horeca?
Antwoord:
De verruiming is een gevolg van één van de aanbevelingen in de voornoemde evaluatie en is
afkomstig van het organisatiebureau De Kermisgids en de kermisexploitanten. Daarnaast
heeft de plaatselijke Horeca kenbaar gemaakt voorstander te zijn van ruimere
openingstijden.
Vraag 3:
Zijn de bewoners van de binnenstad bij deze verruiming betrokken geweest? Is er
in het voortraject contact en overleg geweest? Wat is de reactie van de bewoners op de gewijzigde
openingstijden van de kermis?
Antwoord:
Aan de besluitvorming is geen specifieke inspraak door bewoners voorafgegaan. Het college
is niettemin bekend met de belangen van de omwonenden en heeft die meegewogen bij de
besluitvorming. Daarbij heeft met name meegewogen dat het een beperkte verruiming van
de openingstijden betreft, en dat we de effecten hiervan na afloop evalueren.

De binnenstadbewoners worden geruime tijd voorafgaand aan de kermis schriftelijke
geïnformeerd. Er zijn nog geen reacties bekend, maar indien die komen zullen die worden
meegewogen in de evaluatie van de proef.
Aanvullende algemene informatie
Voor wat betreft de op- en afbreektijden van de kermis, is op zondag rekening gehouden
met de kerkdiensten. De kermis mag op de Markt pas na 14.00 uur worden opgeruimd.
Datum: 28 juni 2013
Tjapko Poppens
burgemeester

Tijdsbesteding: 1,5 uur

