Pascalle Willemsen
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Onderwerp: art 41 van het reglement van orde van de
gemeente Landgraaf betreft kermis Schaesberg.

College van B&W Gemeente Landgraaf
T.a.v. de voorzitter van de Raad
Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf
Landgraaf, 28 augustus 2018

Geachte voorzitter,
Sinds enkele jaren worden de kermissen in de drie kernen in Landgraaf gekoppeld aan een jaarmarkt
of braderie. Op deze manier komen er meer mensen naar de kermis en wordt het voor
kermisexploitanten aantrekkelijker om naar Landgraaf te komen.
Afgelopen zondag, 26 augustus, was er een jaarmarkt in Schaesberg met op de markt een kermis.
Kinderen, ouders en grootouders hadden zich verheugd om hierheen te gaan.
Echter, op de markt stond een draaimolen, twee kleine kraampjes en een notenbar. Dit was alles en
de naam kermis niet waardig.
Zoals gebruikelijk zou de kermis tot dinsdag 28 augustus blijven staan, maar nog voordat de
jaarmarkt afgelopen was, waren de kermisexploitanten verdwenen en was er rond 5 uur alleen nog
maar een lege markt. Geen kermis meer ….
U kunt zich voorstellen dat de teleurstelling groot was bij kinderen, ouders en grootouders.
Daarom wil ik graag onderstaande vragen stellen aan het college

1.

Is het college het met mij eens dat de bezetting van deze kermis wel zeer minimaal was?

2.

Is het college het met mij eens dat de kermis wel langer geopend had mogen blijven? Zeker
voor alle kinderen die nu teleurgesteld zijn en zich verheugd hadden om in de afgelopen
dagen naar de kermis te gaan.

3. Is er een oorzaak aan te wijzen waardoor er niet meer kermisexploitanten aanwezig waren?
4. In Ubach over Worms was zelfs helemaal geen kermis bij het Waubachs dorpsfeest. Gaat het
college nog maatregelen nemen om acceptabele kermissen in de drie kernen te realiseren?
5. Is het college van mening dat de kermis op kleine schaal nog toekomst heeft? Zo nee, ziet het
college dan mogelijkheden om te komen tot één grote Landgraafse kermis?
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