
Kermisbeleid Meierijstad  
 
Anno 2019 worden jaarlijks veertien dorpskermissen georganiseerd in de gemeente 
Meierijstad. Iedere kern heeft nog steeds één keer per jaar een kermis. Met de extra 
voorjaarskermis aan de Boschweg kent Schijndel er zelfs twee. Doelstelling van het 
beleid is het behoud van deze kermissen, groot en klein. Dit is geen eenvoudige 
opgave want met name de kermissen in de kleinere kernen staan onder druk. Een 
kostendekkende organisatie wordt steeds lastiger.  
De kermissen en hun nevenprogramma worden zeer verschillend georganiseerd. In 
de voormalige gemeente Veghel en haar toenmalige kernen is een stichting actief, in 
andere kernen gaat het initiatief uit van dorpsraden, een vereniging of een aparte 
stichting en in de kernen Schijndel en Sint-Oedenrode is de gemeente zelf de 
organisator.  
 
De gemeente stelt zich op het standpunt dat het organiseren van kermissen geen 

gemeentelijke taak meer is en kiest voor een verzelfstandiging naar 1 of meerdere 

stichtingen, die de kermismeester levert voor de grote en de kleine kermissen. 

Voordelen zijn dat de contacten met de kermiswereld centraal worden geregeld, dat 

de druk bij dorpsraden en verenigingen om de vergunningaanvragen te verzorgen 

wordt weggenomen en dat kleine kermissen financieel kunnen worden ondersteund 

door de inkomsten uit de grotere kermissen (hefboomeffect). Voor de kernen in de 

voormalige gemeente Veghel functioneert dit model reeds. Deze optie is met alle 

stakeholders besproken en de meningen hierover zijn verdeeld.  

Naast de genoemde voordelen is er bij sommigen de angst dat bij de twee 
gemeentelijke kermissen (Schijndel en Sint-Oedenrode) het karakter als volksfeest 
onder druk komt te staan. Om dit en de kwaliteit en beleving te bewaken is in het 
beleid opgenomen dat de gemeente gedurende in elk geval 3 jaren na realisatie van 
de stichting(en) de kermismeester zal aansturen.  
 
Door de keuze van 1 en in Schijndel 2 kermissen per kern is er sprake van een 
zogenaamde ‘Schaarse vergunning’, hetgeen inhoudt dat bij de gunning meerdere 
partijen de mogelijkheid moeten hebben zich hiervoor te melden. In het nieuwe 
kermisbeleid is hiervoor een procedure opgenomen.  
 
We denken dat we met deze nieuwe aanpak de kermissen in de kernen in 
Meierijstad een goede basis geven. Uiteindelijk is het straks aan de stichting(en) om 
keuzes te maken over de toekomst van de kermissen in Meierijstad.  
 
Besluit: Het college stelt de nota ‘Kermisbeleid Meierijstad september 2019' vast en 

legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.  


