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Vraag en antwoord
De kermis in Liessel begint traditioneel op zaterdag. Enkele jaren geleden is er vanuit Zeilberg al gevraagd om de kermis op vrijdagavond te laten starten. In 2017 heeft
Neerkant hetzelfde verzoek neergelegd bij de gemeente. In 2018 zal de kermis ook daar
op vrijdag open zijn.
1. Wat zijn de mogelijkheden om de kermis vanaf 2018 in Liessel ook op vrijdagavond te openen?
Deze mogelijkheden zijn er niet, omdat bij de uitgifte/verpachting van de kermis hier
geen rekening mee is gehouden.
Bij de gemeente is niet bekend dat er vraag is om de kermis al op vrijdag te openen. Bij
de evaluatie van de kermis 2017 heeft de dorpsraad dit niet ingebracht.
2. Mocht dit voor kermis 2018 niet meer mogelijk zijn in verband met afspraken
die gemaakt moeten worden met de kermisexploitanten, dan graag de vraag
wat de mogelijkheden zijn om dit in 2019 door te voeren.
2019 is in Liessel een zogenaamd bogenjaar waarbij St.Hubertusgilde via koningsschieten een nieuwe koning krijgt, er door buurten erebogen worden geplaatst en de kermis
tot en met woensdag -dus 5 dagen- zal duren. Bij evaluatie van de kermis van dit jaar
zal deze vraag bij de dorpsraad aan de orde komen.
3. Mocht er voor kermis 2018 geen afspraken meer gemaakt kunnen worden
met de kermisexploitanten, is de gemeente dan bereid om de horecavergunning
met de daarbij horende terrassen de mogelijkheid te geven om open te zijn op
vrijdagavond? Daarmee dus doelend dat er ook op de terrassen de mogelijkheid
is om muziek te hebben op vrijdagavond.
Ook dit is via de dorpsraad en/of horeca niet aan de orde gesteld. De openingstijden van
de kermisterrassen zijn gekoppeld aan het evenement kermis. Bij de evaluatie 2018 zal
ook dit aan de orde komen.
4. In het recente verleden zijn er veel klachten geweest over gevaarlijke verkeerssituaties tijdens Liessel kermis. Op welke manier wil de gemeente de verkeersproblematiek tijdens Liessel kermis 2018 aanpakken?
In het verleden is er bewust voor gekozen de kermisopstelling te wijzigen waardoor de
aansluiting Mgr. Berkvensstraat/Hoofdstraat open blijft. Daarmee kwam sluipverkeer
-door de woonwijk en/of door straten die daar niet op zijn berekend zijn- te vervallen
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Vrachtverkeer wordt tijdens de kermisdagen zoveel als mogelijk geweerd en voetgangers
ter hoogte van de horecazaak gevestigd aan de Hoofdstraat 81 worden naar het trottoir
aan de andere wegzijde verwezen.
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