
Raadsvergadering algemene beschouwingen

Datum 5 november

Intro:
- Graag maken wij:
- wij zijn: de Horeca-ondernemers uit Zeelst, gebruik van het spreekrecht.
- Helaas moeten wij de noodklok luiden, omdat Zeelst kermis 2020

''Op losse schroeven staat''

- Niet vanwege de veiligheid maar vanwege
'''het financiële risico voor de 8 lokale horecaondernemers ''

- 10-october jl. heeft evaluatie kermis Zeelst 2019 plaatsgevonden, deze is heel positief 
verlopen

- Zeelst kermis lag jaren onder een vergrootglas vanwege veiligheidszorgen.
- Het aantal bezoekers is afgelopen decennium gegroeid naar ruim 30.000 bezoekers over de 

5 dagen verdeeld.
- Afgelopen jaren is er hard gewerkt om de veiligheid van het evenement op een beheersbaar 

niveau te krijgen.
- Door een goede samenwerking tussen Gemeente, boa's, politie, ingehuurde crowd control 

experts en Horeca ondernemers is dit gelukt.
- Uit evaluatie 2019 is gebleken dat de veiligheid per heden op een beheersbaar, veilig niveau 

is qua organisatie.
- Met 5 afzonderlijke vergunningen voor 4 horecapleinen ,1 kermisplein en een gezamenlijk 

veiligheidsplan ligt er een draaiboek om het komende decennium op voor te borduren.
- Eindelijk een gedegen draaiboek, rust en duidelijkheid voor zowel de gemeente als de 

horeca
- Helaas....
- Op einde van de evaluatie is door de gemeente medegedeeld, dat voor 2020 rekening 

gehouden moeten worden met globaal EUR 50.000,- kosten die verschuiven van de 
gemeente naar de 8 lokale horecaondernemers.

- Dat is enorm schrikken.....
- Een onderbouwing van de kosten en of deze überhaupt wel gedragen kunnen worden door 

de horeca is per heden nog niet onderzocht door de gemeente.
- De Horeca Zeelst is wel direct diens huiswerk gaan maken.
- Uit de doorberekeningen per horecaplein komt de conclusie dat dit uit oogpunt van 

economisch en risicobeheersing EUR 50.000 extra kosten echt geen haalbare kaart is.
- Sommige ondernemers overwegen af te haken en te sluiten met de kermis
- Dit betekent nog meer kosten voor de overgebleven ondernemers, soort domino-effect 

treedt dan op.

- Conclusie: Kermis Zeelst 2020, het grootste evenement van Veldhoven staat per direct op 
losse schroeven.



- Graag vragen wij de gemeente voor definitieve beslissingen te nemen qua begroting over 
bezuinigen voor de kermis, eerst zorgvuldig met de horeca-ondernemers te onderzoeken 
wat überhaupt wel mogelijk is.

- Let op Horeca Zeelst wil graag constructief meedenken waar mogelijk, zowel economisch als 
in mankracht om de kosten voor de gemeente structureel te verlagen.

- Zo kunnen wij gezamenlijk het grootste evenement in Veldhoven met meer dan 30.000 
bezoekers borgen, op een veilig en economisch verantwoord niveau voor zowel de 
gemeenschap en de lokale ondernemers.

- 1 van de pijlers van de gemeente Veldhoven is welzijn in het dorp en hier moet je nimmer 
onzorgvuldig op gaan bezuinigen

- Kermis Zeelst is echt 1 grote welzijn promotie voor de gemeente Veldhoven nl.
- Om dit goed te begrijpen, vertellen wij u graag meer over de historie en doel van een 

kermis.

Historie Kermis

- 26 juni 1023 na christus is er voor het eerst een Kermis georganiseerd in NL
- Van oorsprong is een kermis een kerkelijk feest, een soort jaarmarkt, een dorpsfeest waar 

alle dorpslieden samen komen ter verbroedering. Oud dorpelingen keren vaak terug naar 
hun oorsprong...

- Onder het genot van dans , amusement, eten en vanzelfsprekend veel drinken wordt er 
meerdere dagen feest gevierd met als DOEL verbroedering en saamhorigheid van de 
samenleving te vieren.

- Het concept kermis is sinds 1023 doorontwikkeld, in de 14de eeuw kwam er een 
rondtrekkende tandarts naar de kermis dat was wel handig.

- Sinds de 19de eeuw trokken zigeuners met paard en wagen van kermis naar kermis om het 
gedeelte om amusement aan te bieden, clowns voor de kleine kinderen tot 1 vrouw kussen, 
tegenwoordig noemen wij dit de nostalgische kermis.

- Begin 2oste eeuw kwamen er elektronische attracties, draaimolens, botsauto's noem het 
maar op, dit soort amusement drukten het echte dorpsfeest beetje bij beetje steeds meer 
op zij.

- Vandaar dat veel mensen per heden een beeld bij kermis hebben van veel lampjes en 
attracties. Hierdoor is het echte doel verbroedering en saamhorigheid in sommige 
dorpskernen in omliggende dorpen onderbelicht geworden.

- Bij Zeelst kermis is dit niet onderbelicht geraakt. Hier wordt kermis nog gevierd zoals het in 
1023 na christus is ontstaan

- Er zijn horeca-pleinen voor jongvolwassenen en ouderen volwassen en voor beide waar 
ieder samenkomt om onder het genot van een dans, drank en eten te genieten

- Hiernaast is er een kermisplein aanwezig voor de amusement van de kinderen



Dat de Kermis is verandert sinds 1023 is logisch, afgelopen 2 decennia is er wel een 
stroomversnelling gekomen. Bezoekers vragen steeds hoger niveau aan amusement, dans, eten en 
drinken. Hoe komt dit?

- Kermis exploitanten moeten zich meten met attractieparken, jeugd van tegenwoordig is 
verwend.

- Lokale horeca moet concurreren met 1.500 Festivals in NL en tippen qua beleving.
- Zowel de jongvolwassenen en zelfs de 50+ ers bezoeken voortaan Festivals, en zijn net als 

diens kinderen erg verwend geworden qua beleving.
- Veel dorpskermissen kunnen hiermee niet meer concurreren qua beleving en gaan ten 

onder. Bezoekers blijven gewoon weg.
- Zeelst Kermis heeft afgelopen decennium door mede het grote aantal bezoekers diens 

service en belevingsniveau wel op peil kunnen houden, waardoor het nu nog bestaat.
- In Zeelst heeft de tijd niet stil gestaan, maar aan de andere kant ook weer wel. Zeelst kermis 

heeft de reden van oprichting in 1023 na christus van een kermis nog steeds in ogenschouw, 
saamhorigheid en verbroedering.

U kunt zich afvragen als er zoveel bezoekers komen dan zal er toch wel de mogelijkheid bestaan om 
de kosten te dekken???

- Belangrijk om te weten dat Horeca Zeelst sinds 2013 al meer dan 50.000 extra kosten op zich 
heeft genomen om diens verantwoordelijk, de veiligheid en continuïteit te waarborgen.

- Nu weer 50.000 extra kosten is simpelweg uit de berekeningen niet meer haalbaar.
- Goede voorbeelden waarom het niet haalbaar is , zijn de financiële problemen met Cult en 

tumult en Beach event.
- Waarbij aangetekend dat de lokale horeca deze manier van horeca bedrijven als oneerlijk 

speelveld beschouwt.
- Soort mobiele horecaondernemers met alleen andere spelregels.
- Deze springen in de vraag van de gemeente, Welzijn creëren.
- Bijvoorbeeld: City Fest, Beach event en Veldhoven proeft
- Hoezo oneerlijk speelveld???
- Evenementorganisatoren exploiteren vaak een stichting
- Horeca 2ľ^ BTW - stichting 01^ BTW
- Horeca betaalt loonbelasting - stichting betaalt geen loonbelasting, vrijwilligersvergoeding
- Stichting ontvangt vaak een subsidie van de gemeente
- Zeelst kermis heeft 0 euro subsidie, betaalt BTW, loonbelasting etc.
- Voorbeeld: City fest heeft meer dan 30. 000 euro subsidie, voor diens culturele programma.
- Met o.a. Snollebollekes, zangeres Maan, Rowhen Heze.
- Als Horeca Zeelst willen wij u zeker bevestigen dat wij deze initiatieven toejuichen voor 

welzijn in de gemeenschap. Het culturele aspect van programmering Cityfest is een groot 
vraagteken.



Oplossing:

- Wij hebben ook zeker begrip dat de gemeente Veldhoven diens begroting moet sluiten
- Graag vragen wij wel begrip en gezond verstand voor een bewezen Evenement als Zeelst 

Kermis
- Het lukraak bezuinigen zonder vooronderzoek is misschien wel onbehoorlijk bestuur en 

voldoet niet aan het zorgvuldigheidsprincipes.
- Na veel boeren en aannemers op het Malieveld anders dadelijk minimaal 5.000 personen op 

het Meiveld?
- Dit is allemaal niet wenselijk, graag willen wij als horeca coöperatief, transparant en reëel 

optrekken met de gemeente.
- Graag het verzoek om aan ons gehoor tot uitnodiging te beantwoorden.
- Om een eerst een constructief en zorgvuldig gesprek tussen de gemeente en 

horecaondernemers te voeren, voordat er definitieve bezuinigen worden doorgedrukt.
- Anders staat Zeelst kermis 2020 en de overige kermissen per direct echt op losse schroeven

Indien er vragen zijn horen wij het graag


