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Beantwoording raadsvraag

Onderwerp Kermissen in Deurne

Datum 15 juli 2021 Nummer RV-2128

Steller vraag Benny Munsters Fractie CDA

Portefeuillehouder Helm Verhees

Datum afdoening 27 juli 2021

Inleiding
Op 30 juni heeft onze fractie gevraagd of u (college van B&W) bereid bent in overleg te 
treden met de diverse vertegenwoordigers van kerkdorpen aangaande de kermissen.

Vraag en antwoord

1. Wat is de reden dat u de vraag niet beantwoordt of u bereid bent met de 
vertegen-woordigers van de diverse kerkdorpen/kermissen en horeca in 
overleg te gaan, om afspraken te maken over het al dan niet laten doorgaan 
van de kermissen (onder voorwaarde van landelijke regelgeving)?
Zie eerder verstrekt antwoord RV-2124. Kermis is een evenement dat de gemeente 
organiseert en waar een vergunning voor nodig is. Toekenning (onder voorwaarden) 
of weigering daarvan is een bevoegdheid van de burgemeester.
Dorpsraden en horeca zijn in dit proces niet rechtstreeks betrokken. Zie verder 
antwoord volgende vraag.

2. Heeft u de diverse  vertegenwoordigers van de diverse 
kerkdorpen/kermissen en horeca inspraak (participatie) gegeven om onder 
voorwaarden te komen tot een voor alle partijen bevredigende opzet? En op 
welke manier?
Aangaande de kermissen worden contacten onderhouden met de betreffende 
dorpsraden. Kermissen worden geëvalueerd waarbij ook door dorpsraden 
opmerkingen en wensen kunnen worden ingebracht. Of de punten uit die feedback 
kunnen worden gehonoreerd is afhankelijk van diverse factoren zoals de 
veiligheidsadviezen, beschikbare ruimte en de marktwerking bij de verpachting van de 
kermis. De horeca wordt niet rechtstreeks bij dit proces betrokken. 

3. Is het juist dat voor de kerkdorpen/kermissen, door gemeente Deurne, 
zelfstandig een exploitatievergunning wordt aangevraagd? Hebben de 
vertegenwoordigers van de diverse kerkdorpen/kermissen en horeca 
inspraak in de aanvraag?
Voor kermissen worden door gemeente/college evenementvergunningen aangevraagd. 
Voor rol dorpsraden (en horeca) zie antwoord vraag twee. 

4. Voor welke kerkdorpen/kermissen is er inmiddels een exploitatievergunning 
aangevraagd? En voor welke gaat dat nog gebeuren, is er concreet zicht op 
het verlenen of weigeren voor een van de lopende aanvragen? 
Er zijn evenementvergunningen aangevraagd voor Neerkant (toegekend) en Zeilberg 
(ingetrokken). Voor Liessel en Helenaveen zullen vergunningen aangevraagd worden. 
Of die toegekend gaan worden is met name afhankelijk van de situatie/regelgeving 
rondom het COVID-virus en de adviezen van de politie over OOV-aangelegenheden. 

https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/c723c7f8-31ef-4749-a7ef-1452b7dff3d2
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5. Is het voor de horecazaken rondom de kermissen in de kerkdorpen 
toegestaan, evenals tijdens de zomeravonden (woensdag) op de Markt in 
Deurne, livemuziek te plaatsen buiten de terrasinrichting? 
Dit is heel erg afhankelijk van de op dat moment geldende corona maatregelen. 

Op dit moment zijn de belangrijkste coronaregels voor de horeca:
 sluiting om 24.00 uur
 placeren en veilige afstandsnorm van 1,5 meter
 geen entertainment 

vaste zitplaatsen verplicht bij evenementen en cultuur
 geen harde muziek (tot max 60 dba).

Voor de zomeravonden op de Markt is net als voorgaande jaren een evenementen-
vergunning verleend, binnen de hiervoor geldende coronamaatregelen.
Voor de reguliere horeca en voor evenementen gelden op dit moment verschillende 
coronaregels. Bovendien is de situatie op de Markt niet te vergelijken met die tijdens de 
kermis. Het staat eenieder vrij om een evenementenvergunning aan te vragen, deze zal 
conform gemeentelijk beleid worden afgehandeld, met dien verstande dat ook hier advies 
gevraagd wordt met betrekking tot openbare orde en veiligheid. 


