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Midden 2017 heb ik samen met toenmalig raadslid Ruud Berkers raadsvragen gesteld over
de kermis in Liessel. U gaf toen aan: “in de loop van dit jaar zullen vanuit de
gemeente bijeenkomsten worden georganiseerd met onder andere: dorpsraad, horeca,
omwonenden, politie, brandweer, vertegenwoordiger kermisexploitanten om mogelijkheden tot verbetering te onderzoeken.”
Vraag en antwoord
1. Hebben deze gesprekken de afgelopen 2 jaar plaatsgevonden en met wie?
Naast de regelmatige afstemming met politie, brandweer en buro De Kermisgids (mede
namens kermisexploitanten) is er eind 2018 een evaluatiegesprek geweest met de
dorpsraad. Daarnaast is er ook contact geweest met enkele plaatselijke (horeca)ondernemers.
2. Wat zijn de bevindingen uit deze gesprekken en heeft dit geresulteerd in een
beslissing om de kermis te verplaatsen naar de oude locatie? Zo ja waarom,
zo nee waarom niet?
De bevindingen hebben niet geleid tot het terugplaatsen van de kermis naar de oude
locatie. In het kader van verkeersveiligheid, wegbeheer en verkeerscirculatie/doorstroming is/wordt de verbinding Monseigneur Berkvensstraat/Hoofdstraat bewust open
gehouden. Hiermee voorkomen we dat doorgaand verkeer door de woonwijk en/of
door straten die daar niet op zijn berekend rijdt.
Overigens is het terrein voor de kerk minder geschikt geworden voor grote kermisattracties. Na de eerdere gedeeltelijke verplaatsing van de kermis naar het evenemententerrein aan de Zandstraat is het aan de kerk grenzend plein aangepast/opgehoogd.
3. Welke beloofde beleidswijzigingen zijn reeds genomen zodat de kermis in
2019 veiliger wordt dan de voorgaande jaren (dit betreft vooral het langs denderende vrachtverkeer)?
In 2018 is tijdens de kermis een tijdelijk vrachtwagenverbod ingevoerd. Daarnaast
zijn in overleg met de jeu de boulesclub D’n Bolker maatregelen genomen (extra verlichting en plaatsing bouwhekken) om vandalisme te voorkomen.
Dit heeft effect gesorteerd. Deze extra maatregelen blijven ook dit jaar gehandhaafd.
4. In het najaar van 2018 heeft de dorpsraad Liessel een enquête gehouden
onder inwoners. Zijn de resultaten bekend bij de gemeente en worden deze
meegenomen in de keuzes omtrent het beleid?
Ja, de resultaten van deze enquête zijn bij de gemeente bekend en worden mee-
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genomen bij te maken keuzes omtrent het beleid.
5. Is de gemeente nogmaals bereid om in gesprek te gaan met alle stakeholders
van Liessel kermis om ervoor te zorgen dat in de toekomst de kermis kan
rekenen op draagvlak, leuk blijft en vooral weer veilig wordt?
De gemeente is en blijft gesprekspartner voor alle betrokkenen. Veiligheid, attractiviteit
en draagvlak maken onderdeel uit van het geheel.
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