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Geachte heer De Beer,

Naar aanleiding van een 11-tal door u gestelde vragen ingevolge artikel 41 van het RvO met
betrekking tot het onderwerp “verp|aatsing kermis” berichten wij u het volgende.

In het coalitieakkoord Ruimte en Verbinding hebben wij een onderzoek aangekondigd naar de
verplaatsing van de kermis naar de binnenstad. Dit sluit goed aan bij het gesprek dat wethouder
Bergkamp in oktober 2013 heefi gevoerd met vertegenwoordigers van de kermisexploitanten. In dat
gesprek is de conclusie getrokken dat een aanpassing van de kermis gewenst is, bijvoorbeeld in de
opzet of de wijze van organiseren. Breda kent nu een grote najaarskermis en een kleinere
voorjaarskermis. Het is goed voorstelbaar dat een andere opzet van één van de twee kermissen
een nieuwe impuis kan geven aan de kermis.

Wij streven, in Iijn met de Visie binnenstad, naar een kermis als evenement welke past bij onze
mooie binnenstad, die de beleving van het historische karakter kan versterken, die bijdraagt aan
het bruisende leven in Breda en die op die manier onderscheidend is voor Breda. In dat kader
wordt ook gedacht aan een verplaatsing van bijvoorbeeld de voorjaarskermis naar de historische
binnenstad die is verspreid over een groter gebied, op pleinen en mogelijk ook door straten.
Wij zien graag een kermis waar oud en jong, uit stad, wijken, dorpen of de omgeving van Breda,
plezier beieven.
Daarbij zuilen de kermissen in het centrum vooral een Bredaas karakter moeten krijgen. Een goede
promotie door zowel gemeente als kermisexploitanten is daarbij onontbeerlijk.

In het te uit te voeren ondeizoek naar organisatie en opzet van de kermis zuilen we spreken met
vertegenwoordigers van de kermisexploitanten, De Nederlandse Kermisbond en de Bovak.
Uiteraard zuilen we ook spreken met vertegenwoordigers van partners uit de binnenstad,
waaronder horeca, detaiihandel, weekmarkt en bewoners.
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De bevoegdheid hierover te besluiten ligt bij het college. Echter, wij hechten zeer aan de mening
van de raad. Wij willen de uitkomsten van het onderzoek dan ook graag bespreken met de
raadscommissie.

Hoogachtend,
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, burgemeester.
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