
 
 
 
 

□ Technische vraag  
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Beste heer Gevers, 

  

Naar aanleiding van uw onderstaande vragen van 9 maart 2020 antwoorden wij u als volgt. 

 

Vragen: 

HART was aanwezig bij een bijeenkomst over de toekomst van het Stadhuisplein en Vlas en 

Graan in Veghel. Hierbij werd aangegeven dat het Stadhuisplein groener ingericht gaat worden. 

Dit heeft o.a. gevolgen voor de plaatsing van de kermis in Veghel centrum mede ook door 

ontwikkelingen bij het Vaticaan. 

 

1. Is het college op de hoogte van de zorgen van de Stichting Kermissen Veghel rondom de 

voorgenomen vergroeningsplannen voor het Stadhuisplein? 

 

2. Wordt er in de vergroeningsplannen voor het Stadhuisplein rekening gehouden met de 

plaatsing van de kermis en op welke manier? 

 

3. Zo nee, heeft het college een visie waar de kermis zou moeten plaatsvinden als de 

ontwikkeling doorgang vindt op deze wijze en/of is het college bereid om in overleg met de 

Stichting Kermissen Veghel te treden. 

 

4. Deelt het college de mening van Hart dat de kermis in Veghel in het centrum moet 

plaatsvinden.  
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Antwoord: 

 

1. Is het college op de hoogte van de zorgen van de Stichting Kermissen Veghel rondom de 

voorgenomen vergroeningsplannen voor het Stadhuisplein? 
 

In het najaar van 2019 is de wethouder geïnformeerd over het voornemen van Stichting 

Kermissen Veghel om de kermis te verplaatsen naar Stadhuisplein. Ook toen al is door de 

stichting deze zorg uitgesproken. 

 

Stichting Kermissen Veghel heeft haar zorgen wederom tijdens de bijeenkomst op 3 maart jl. 

kenbaar gemaakt. Ook hebben zij inmiddels op de projectwebsite haar belangen 

gedefinieerd. Het college is hiermee op de hoogte van de zorgen van Stichting Kermissen 

Veghel.  

 

2. Wordt er in de vergroeningsplannen voor het Stadhuisplein rekening gehouden met de 

plaatsing van de kermis en op welke manier? 

 
We houden rekening met de wens om de kermis en eventuele andere grootschalige(re) 

evenementen te faciliteren binnen de kern Veghel. We hebben de volgende werkafspraken 

gemaakt met Stichting Kermissen Veghel: 

 ontwerpbureau en gemeente werken de plannen nader uit en nemen de huidige 

plaatsing van de kermis (2020) in het achterhoofd mee; 

 concept ontwerpen van het plein worden gedeeld met de Stichting Kermissen 

Veghel, zodat gezamenlijk bekeken kan worden hoe een aantrekkelijk en functioneel 

terrein ontstaat.  

 

3. Zo nee, heeft het college een visie waar de kermis zou moeten plaatsvinden als de 

ontwikkeling doorgang vindt op deze wijze en/of is het college bereid om in overleg met de 

Stichting Kermissen Veghel te treden. 
 

Het is aan Stichting Kermissen Veghel om zelf op zoek te gaan naar de meest geschikte 

locatie, de gemeente faciliteert hierin. Gezien de beantwoording onder punt 2 is deze vraag 

voor het overige niet van toepassing.  

 

4. Deelt het college de mening van Hart dat de kermis in Veghel in het centrum moet 

plaatsvinden.  

 

Het college is eveneens voorstander van een kermis is het centrum. Het blijft aan de  

Stichting Kermissen Veghel om een locatiekeuze te maken rekening houdend met de 

randvoorwaarden die een locatie (in de toekomst) biedt.  
 

 

Hoogachtend, 

 

H. van Rooijen 


