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Helmond, 25 augustus 2020 Zaaknummer: 50298862 

Onderwerp: Geen najaarskermis in Helmond 2020  

   

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
De uitbraak van het coronavirus heeft tot gevolg dat er in Helmond dit jaar tot op heden geen kermis heeft 
kunnen plaatsvinden. Wel is onlangs het evenement Zomer Parkpret gehouden waarbij een viertal 
kermisattracties van lokale en regionale exploitanten twee weken lang bezoekers -met name gezinnen- naar 
de Helmondse binnenstad trok.   
 
Van diverse kanten is ons gevraagd om te bekijken of het mogelijk is in het najaar alsnog een kermis te 
organiseren. Alles afwegende hebben wij besloten om dit jaar in Helmond géén kermis meer te organiseren. 
Daarvoor zijn diverse redenen.   
 
De belangrijkste reden is de huidige situatie rondom het coronavirus. Het oplopende aantal besmettingen is 
een bron van zorg en vraagt om strikte handhaving van de maatregelen ter bestrijding van het virus. Binnen 
de kaders van de coronamaatregelen is het erg lastig om de veiligheid en gezondheid van bezoekers en 
medewerkers op een kermis te garanderen. Het blijkt in de praktijk erg lastig voor kermisbezoekers om de 
anderhalve-meter afstand respecteren. Dat is een belangrijke reden dat in heel Nederland het overgrote deel 
van de kermissen is geannuleerd. Daaronder ook grote kermissen zoals Park Hilaria in Eindhoven en de 
kermis in Weert.   
 
Op de kermis in Tilburg, die in aangepaste vorm wel is doorgegaan, is van veel kanten kritiek gekomen 
vanwege het niet naleven van de 1,5 meter afstand op het kermisterrein. Andere kermissen die wel door zijn 
gegaan zijn veelal kleinschalige dorpskermissen of vinden plaats op volledig afgeschermde terreinen met 
verregaande toegangscontrole.    
 
In het centrum van Helmond zijn momenteel geen voor de hand liggende locaties waar een kermis zonder 
veel extra inzet en kosten veilig kan worden gerealiseerd. Vanwege de coronamaatregelen is voor zowel de 
horecaterrassen als de weekmarkt al extra ruimte nodig. Verder dient de toegang tot de recent geopende 
corona-teststraat aan de Torenstraat/Watermolenwal te allen tijde gewaarborgd te worden.    
 
Vanwege de noodzaak van aanvullende maatregelen zijn de kosten van een najaarskermis fors hoger. Denk 
aan extra uitgaven voor afzettingen, toegangscontrole, hygiënevoorzieningen, publieksbegeleiding en 
toezicht en handhaving. De baten zijn naar verwachting juist lager. Er kunnen minder attracties worden 
geplaatst vanwege de benodigde extra ruimte. Exploitanten zullen vanwege de risico’s minder stageld willen 
betalen. Al met al zal een najaarskermis de gemeente fors meer geld kosten dan gebruikelijk.    
 
Tot slot is er het risico dat een kermis op het laatste moment alsnog niet kan doorgaan of halverwege wordt 
stilgelegd omdat de corona-omstandigheden dit noodzakelijk maken. Dan zijn alle kosten reeds gemaakt. 
Dat dit niet ondenkbeeldig is mag blijken uit het feit dat de Veiligheidsregio Midden west Brabant enkele 
dagen geleden heeft besloten alle kermissen tot 1 november te verbieden.   



 

 

 
Onze conclusie is dat het onder de huidige omstandigheden laten doorgaan van een najaarskermis  veel 
inspanning en investering vraagt en tegelijkertijd veel risico’s en onzekerheden met zich meebrengt. Dat leidt 
helaas tot het besluit dat er in 2020 geen kermis in Helmond georganiseerd wordt. Wij vinden dat erg 
jammer, zowel voor onze inwoners als voor de kermisexploitanten. Wij hopen dat er in 2021 wel weer 
kermissen mogelijk zijn. Binnenkort gaan wij met vertegenwoordigers uit de kermisbranche in gesprek om de 
mogelijkheden te verkennen. 
 
 
Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel                   H.J. de Ruiter 
burgemeester                                                                secretaris 

    
 


