
Technische vragen BPV inzake Kermis Zeelst 
Ik heb begrepen dat er twee horecaondernemers zijn die vanaf 19:00 uur een 

gedeelte van de openbare weg afsluiten en entree heffen tijdens Zeelst Kermis. Er 

wordt ook gezegd dat dit in lijn is met het gemeentelijke beleid m.b.t. kermissen. 

Ik heb hierover een aantal vragen aan het college. 

 

1. Is het afsluiten en entree heffen idd in lijn met het gemeentelijk beleid 

m.b.t. kermissen? 

Nee, dit is een keuze van de betrokken horecaondernemers zelf. 

 

2. Waarom wordt dit dan beperkt tot deelname van twee horecaondernemers 

en geldt dit niet voor het gehele terrein en alle horecaondernemers? 

Zie onder 1 

 

3. Vindt het college het ook geen vreemde zaak dat er bij een openbaar 

evenement (kermis) een gedeelte afgezet wordt en er entree gevraagd 

wordt?  

Nee, het gebeurt wel vaker dat bij evenementen de openbare weg wordt afgesloten en 

er entree wordt gevraagd. Overigens blijft de kermis (attracties) op zich openbaar 

toegankelijk.  

 

4. Als het college van deze werkwijze op de hoogte is, waarom is hierover 

nog niet naar de burgers (met name die in Zeelst) toe gecommuniceerd?  

Op 14 juni is een vertegenwoordiging van de omwonenden over de diverse wijzigingen 

m.b.t kermis Zeelst (evenementenvergunning, geluidsvoorschriften ed.) geïnformeerd. 

Ook is toen het voornemen van de betrokken ondernemers besproken. 

 

5. Als een stuk van het kermisterrein doodlopend wordt, wat betekent dit dan 

voor de veiligheid van de bezoekers? 

Er wordt een integraal veiligheidsplan opgesteld met daarin de te treffen maatregelen 

om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen. Dit plan wordt voorgelegd en 

besproken met politie, GHOR en brandweer. Voorwaarde voor vergunningverlening is 

goedkeuring door deze veiligheidsinstanties. 

 

6. Wat verwacht het college wat het verplaatsen van mensenmassa’s naar 
andere locaties voor gevolgen heeft voor de veiligheid? Volgens ons neem die 

dan af in plaats van toe? 

Zie onder 5 


