
  

AMENDEMENT 

Agendapunt 16 Vaststelling nota ‘’Kermisbeleid Meierijstad september 2019’’ 

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 19 september 2019 

Constaterend dat:

 de huidige locatie van Kermis Schijndel ‘De Steeg’ is;
 in de nota ‘’Kermisbeleid Meierijstad september 2019’’ staat vermeld dat Kermis Schijndel op 

de Steeg blijft (pag. 10).

Overwegend dat 

 deze passage andere locaties uitsluit;
 deze passage toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mogelijke andere 

kermislocaties onmogelijk maakt;
 er zich ontwikkelingen kunnen voordoen waardoor de kermis alsnog, volledig of al dan niet 

gedeeltelijk, naar het centrum van Schijndel kan worden verplaatst;
 het aan de stichting is om te bepalen waar ze de kermis wil organiseren bij het aanvragen 

van de vergunning;
 het aldus de voorkeur verdient de stichting hierbij zoveel mogelijk keuzevrijheid te bieden;
 een kermis in het centrum de voorkeur heeft bij het merendeel van de bewoners van 

Schijndel.

Besluit het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen: 

 op pagina 10 van de nota kermisbeleid de zin: 
o De kermis blijft op de Steeg.
o Te wijzigen in:
o De kermis blijft voorlopig op de Steeg.

 Op pagina 10 aan de derde alinea de volgende tekst toe te voegen:
 Wijzigen van de locatie van de kermis is echter mogelijk mits aan alle veiligheidseisen 

wordt voldaan. Van belang is om aan de stichting zoveel mogelijk keuzevrijheid te bieden. 
Het is dan ook aan de stichting om te bepalen waar ze de kermis wil organiseren bij het 
aanvragen van de vergunning.



 Op pagina 12 de volgende noot aan figuur 2 toe te voegen bij de locatie van de Kermis in 
Schijndel:

o Wijzigen van de locatie van de kermis is mogelijk mits aan alle veiligheidseisen 
wordt voldaan.
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