
 
 
 
 

□ Technische vraag  
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L. Gevers 
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Portefeuillehouder H. van Rooijen   
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Kermis  Schijndel 

 

 

 

    
 
 
Geachte heer Gevers, 
 
Naar aanleiding van uw bovenstaande vragen antwoorden wij u als volgt. 
 
1. Is de werkgroep tot verplaatsing van de kermis in Schijndel nog bijeen geweest sinds de 

laatste bijeenkomst in december 2016? 
Zo nee. Wat is hiervan de reden?  
 
Antwoord:  Nee, het kermisteam is sinds de laatste zitting in december 2016 niet meer 

bijeen geweest. De reden daarvoor is tweeledig 
x Tot week 3 in januari was niet bekend, wie de portefeuille voor kermiszaken 

zou gaan beheren. Deze wethouder treedt ook op als voorzitter van het 
kermisteam. Hij is zsm ingelicht over de stand van zaken en het vervolg    

x Er dient eerst meer gedetailleerd onderzoek te worden gedaan naar de 
haalbaarheid van de veiligheidsnormen voor toegankelijkheid en 
bereikbaarheid van het gebied  voor hulpverleningsdiensten tijdens de 
kermis en bij de op- en afbouw daarvan. Het college van b&w van 
Meierijstad hecht grote waarde aan het waarborgen van de 
veiligheidsnormen.   

 
 

2. Kunt u in een voortgangsrapportage aangeven wat de stand van zaken is op dit moment? 
Zo ja. Wanneer kunnen we deze rapportage verwachten? Zo nee. Waarom niet? 

 
Antwoord:  Op dit moment ligt het verzoek voor een gedetailleerd advies over de 

toegankelijkheid e.d. van het gebied bij Brandweer Brabant-Noord. Het advies 
wordt verwacht in week 9 of 10.   
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3. Om te komen tot een kermis in het centrum van Schijndel is het halen van de datum 1 
april cruciaal. Wat is het plan van aanpak om voor deze datum een concluderend 
eindrapport aan te leveren?  

 
Antwoord Op 9 maart a.s. komt het kermisteam bijeen om het hierboven genoemde 

advies van de brandweer te bespreken. De uitkomsten van die bespreking zijn 
bepalend voor het verdere vervolg van het proces. Zo zal er nog antwoord op 
de vraag moeten komen of het technisch mogelijk is een efficiënt op- en 
afbouwplan te maken en dienen de bestaande, reeds afgesloten contracten 
met alle exploitanten, die nu een contract hebben voor het terrein aan de 
Steeg, te worden opengebroken. De financiële gevolgen hiervan moeten nog 
in beeld worden gebracht.  

 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
H. van Rooijen 


