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Geacht College, geachte gemeenteraad, 
 
Met pijn in het hart richt ik me tot de burgemeester, wethouders en raadsleden met een best 
bijzonder verzoek.  
Ik heb me de afgelopen jaren fanatiek ingezet voor de verplaatsing van de Schijndelse kermis 
naar het centrum. Keer op keer liep ik daarbij op tegen bezwaren, weerstand en tegenslag. Maar 
tegelijkertijd was er ook vaak goed nieuws. Want we hebben bewezen dat het kan. We 
bedachten de indeling, bewezen dat er draagvlak is (zelfs onder aanwonenden), berekenden wat 
het betekent voor de stroomvoorziening en de kosten en nog wat andere zaken. Het heeft heel 
veel tijd en energie gekost, maar ik denk dat we hebben bewezen dat het kan. 
Het kan, maar niet nu. Het gebied voor café De Hopbel moet nog worden opgeknapt en tot die 
tijd is er daar geen plaats voor attracties. Daardoor zal de kermis voorlopig op twee locaties 
worden gehouden. Ik weet nu al dat dit niks wordt. Dat mensen gaan klagen over die 
versnippering. De ondernemers van de kermis en de bezoekers. En daardoor gaan mensen 
denken dat we maar helemaal moeten afzien van de verhuizing naar het centrum. 
Daarom stel ik voor dat we met de verplaatsing wachten tot het gebied voor De Hopbel is 
aangepakt. Wat dus snel moet gebeuren. Als dat klaar is, kan de gemeenteraad bekijken of het 
raadsbesluit van de gemeenteraad van Schijndel uitgevoerd kan worden. Of dus aan de negen 
voorwaarden is voldaan. En dan gaat dus pas die proefperiode van drie jaar in, stel ik voor. 
Verder is het belangrijk dat de gemeente voortaan met jaarcontracten werkt. Dan kan namelijk 
snel van de ene naar de andere locatie worden verhuisd. 
Het komt er samengevat dus op neer dat het volgens mij beter is de verplaatsing uit te stellen en 
de boel goed aanpakken dan nu met twee locaties een slechte kermis organiseren. 
 
Hoogachtend, 
Roy van der Steen 
 
 
PS. Graag deze brief door te sturen naar college en Raad 
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