Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2015-26
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 28 april 2015
Steller vragen: dhr. Marco Petri/PCG
Onderwerp: Kermis op zondag?

1. Begrijpt u de gevoelens van het kerkbestuur en de PCG dat een kermis op zondag weer
een verdere verstoring van de zondagsrust is? Wat is de reden om deze proef te houden?
Antwoord:
Wij hebben begrip voor het standpunt van het kerkbestuur en de PCG. Wij hechten
aan een respectvolle omgang met en tussen inwoners en ondernemers met verschillende
levensovertuigingen. Wij menen dat de kerkgang in rust moet kunnen verlopen.
Anderzijds willen wij in onze gemeente meer ruimte bieden aan toeristisch vermaak en
de aantrekkingskracht voor recreatieve doeleinden vergroten. In een afweging van
belangen hebben wij daarom op basis van een meerderheidsbesluit besloten
medewerking te verlenen aan een proef om de kermis dit jaar op zondagmiddag open te
stellen. Wij doen dit echter onder strikte voorwaarden. Het afbreken van de kermis
moet in goed overleg met de kerkbesturen plaatsvinden om eventuele overlast tot een
minimum te beperken en ook de schoonmaak mag niet tot overlast leiden. Bovendien
moet de kermis, in het bijzonder de openstelling op zondagmiddag, goed worden
geëvalueerd. Daarbij dienen ook de omwonenden te worden betrokken.

2. Waarom wordt er een proef gehouden als van te voren al bekend is dat een grote groep
mensen uit de samenleving hierover verdriet heeft?
Antwoord:
Zie antwoord vraag 1.

3. Er zijn niet alleen principiële bezwaren, ook de mensen in de binnenstad zullen er echt
niet allemaal, in verband met de (geluids)overlast, even blij mee zijn. Heeft u onderzocht
hoe groot het draagvlak onder de bewoners in de binnenstad is voor deze proef?
Antwoord:
Wij hebben niet vooraf onderzoek gedaan naar het draagvlak onder de bewoners van
de binnenstad. Zoals wij bij de beantwoording van vraag 1 hebben vermeld, zullen wij
de proef achteraf gedegen evalueren. Daarbij zal ook goede aandacht worden gegeven
aan de ervaringen en mening van omwonenden.

4. Zijn de uren die de kermis op zondag eventueel open is extra, of gaan deze bijvoorbeeld
van een andere dag af?
Antwoord:
Wij hebben besloten om als proef in te stemmen met de openstelling van de kermis op
zondag 26 juli 2015 van 13.00 – 17.00 uur. Dit zijn extra openingsuren die niet van een
andere dag afgaan.
Datum: 6 mei 2015
Wil Kosterman
wethouder

Tijdsduur beantwoording: 1 uur

