Artikel 40 vragen aan het college van B&W
Onderwerp: Kermissen
29 november 2021, Alphen aan den Rijn

Geacht college,
Tijdens de raadsvergadering van 30 september heb ik namens de fractie van Nieuw Elan verzocht om
het collegebesluit rond de kermissen uit te schieten voor bespreking in de commissie. Omdat dit
voorstel niet werd gesteund stel ik u via deze weg schriftelijke vragen over dit onderwerp.
Door de herontwikkeling van het Stadshart Alphen aan den Rijn kunnen de centrum-kermissen: de
jaarmarktkermis en de Koninsdagkermis, vanaf 2021 niet langer op de huidige locaties worden gevoerd.
Hierover heeft de fractie van Nieuw Elan de volgende vragen:
-

-

-

In hoeverre is het besluit definitief dat de centrum-kermissen niet meer terug zullen komen in
het centrum na de verbouwingen aan o.a. de Lage Zijde?
Hoe kijkt het college terug op de eerste editie van de kermis op het ARC-terrein? Is het college
bereid om de evaluatie te delen met de raad? Zo ja, wanneer kunnen wij deze verwachten?
Kan het college in deze evaluatie ook meenemen in hoeverre ARC en de buurt hinder
ondervonden hebben van het bezetten van parkeerplekken door de kermis?
In steden als Tilburg en Leiden is het mogelijk om tijdelijk straten af te sluiten voor verkeer ten
behoeve van een kermis gedurende een korte periode. Waarom heeft het college deze
mogelijkheid niet onderzocht, in ieder geval voor de jaarmarktkermis die gekoppeld is aan de
Alphense Jaarmarkt in het centrum? Denk bijvoorbeeld aan een deel van de Prins
Bernhardlaan, De Vest, het Raoul Wallenbergplein of Laan der Continenten? En is het college
bereid om deze locaties alsnog te onderzoeken om de kermis over een aantal jaar weer
mogelijk te maken in het Alphense centrum?
Wat voor financiële gevolgen hebben de besluiten om de kermissen te verplaatsen naar de
nieuwe locaties?
Wat voor financiële gevolgen heeft dit voor de organisatie van de Jaarmarkt? Is het college
bereid om coulant om te gaan met een eventuele compensatie voor derving van inkomsten?
Wat zijn de gevolgen voor de sport- en speelfaciliteiten in het Europapark na de kermis? Er ligt
hier een prachtig openbaar veldje, krijgt die na iedere kermis een opknapbeurt?

In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groeten,

Evon Zevenbergen
Raadslid Nieuw Elan

