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Beantwoording raadsvraag 
 

 

Onderwerp Liessel kermis 

 

Datum 

 

23 augustus 2021 

 

Nummer 

 

RV-2137 

  

Steller vraag Tom Oomen Fractie VVD 

 

Portefeuillehouder 

 

Helm Verhees 

Marinus Biemans 

(waarnemend) 

  

Datum afdoening 26 augustus 2021 

 

 

Inleiding 

Onlangs is bekend gemaakt dat Liessel kermis doorgaat. Dit is goed nieuws, echter over 

de vorm hebben wij enkele vragen.  

 

Als men een evenement organiseert, zijn er ruimere coronamaatregelen van toepassing 

dan normaal voor de horeca gelden. Bijvoorbeeld mogen er meer mensen aanwezig zijn 

en kan gebruik gemaakt worden van toegangsbewijzen. Wij hebben vernomen dat dit 

tijdens Liessel kermis niet mogelijk zou zijn, omdat een “evenement in een evenement” 

niet toegestaan is. 

 

Vraag en antwoord 

 

1. Waarom is een evenement in een evenement niet toegestaan?  

Het is gebruikelijk dat er geen meerdere evenementen op korte afstand van elkaar 

vergund worden. Dit is bijvoorbeeld zo tijdens kermis, carnaval, etc. Dit uit oogpunt van 

de openbare orde en veiligheid en op advies van de politie.  

 

2. Is dit altijd van toepassing of alleen in de periode dat de coronamaatregelen 

van kracht zijn? 

Ja, dit is altijd van toepassing. 

 

3. Hoe kan toch mogelijk gemaakt worden dat tijdens de kermis organisaties een 

evenement kunnen organiseren, waarbij veilig tot 750 mensen bij elkaar 

gekomen kan worden?  

Bij antwoord 1 geven we het antwoord waarom dit niet mogelijk is. 

 

4. Is alle mogelijke speelruimte die de huidige coronamaatregelen bieden benut 

voor Liessel kermis?  

Ja, Liessel kermis gaat door onder de huidige coronamaatregelen. Andere evenementen 

zijn niet toegestaan, zie antwoord 1.  

 

5. Zijn er voorstellen gedaan door de horecaondernemers die wel passen binnen 

de huidige coronamaatregelen maar toch zijn afgewezen? Zo ja, waarom?  

Er is geen aanvraag, maar wel een plan voorgelegd door een horecaondernemer voor 

een evenement. Dit is afgewezen, zie antwoord 1. Deze afwijzing staat los van corona. 
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De gemeente geeft aan dat tijdens de kermis het verkeer om Liessel heen wordt geleid. 

 

6. Betekent dit dat het verkeer inderdaad om Liessel heen wordt geleid (dus 

afgesloten ter hoogte van de kruising Nieuwstraat – Oude Molen) of dat de 

situatie van de afgelopen kermissen gehandhaafd wordt?  

De situatie van de afgelopen kermissen blijft gehandhaafd. 

 

7. Wat is er voor nodig om werkelijk het verkeer, in ieder geval voor dit jaar, in 

zijn geheel om Liessel heen te geleiden zodat alle horecagelegenheden gebruik 

kunnen maken van grotere terrassen?  

Niet van toepassing.   

 

8. Is het college bereid om dit te realiseren? Zo nee, waarom niet?  

Uit oogpunt van (verkeers)veiligheid en wegbeheer wordt vastgehouden aan de 

bekende opstelling en de bijbehorende verkeersmaatregelen zoals we ook al eerder 

hebben beantwoord via RV-1729, RV-1825 en RV-1920. Dit standpunt is niet gewijzigd.  

 

 

Soms lijkt rondom het toepassen van de coronamaatregelen bij evenementen sprake te 

zijn van willekeur. Graag leggen wij enkele vergelijkingen voor om helder te krijgen 

waarom er ogenschijnlijk verschillende regels gelden voor verschillende evenementen. Het 

is fijn dat andere evenement door kunnen gaan, dus de vraagstelling is positief: waarom 

kan dit ook niet op Liessel kermis? 

 

Vooraf: bij de beoordeling van aanvragen hanteren we de landelijke regels. Deze zijn 

complex en niet eenvoudig. Binnen de beperkte ruimte die de coronamaatregelen ons 

bieden zoeken wij, in overleg met de initiatiefnemers, naar de ruimte die er geboden wordt. 

 

9. Waarom mag er wel livemuziek tijdens Zomerse Woensdagen op de markt, 

maar niet op Liessel kermis?  

Dit betreffen twee verschillende situaties. Voor de Zomerse Woensdagen is een 

evenementenvergunnning verleend en in dit kader mag er livemuziek plaatsvinden.  

De attracties op de kermis in Liessel mogen ook geluid produceren. Daarvoor is ook een 

evenementenvergunning verleend. Voor de reguliere horeca (horecabedrijf en regulier 

horecaterras) in Liessel, daarvoor gelden de huidige landelijke coronamaatregelen en 

daarbij is livemuziek (entertainment) niet toegestaan. Voor de duidelijkheid: naast 

Liesselse kermis wordt er niet gelijktijdig nog een evenement in Liessel vergund aan de 

horeca. 

 

10. Waarom zijn grotere terrassen voor de horeca op de markt in Deurne wel 

mogelijk, maar niet voor Liessel kermis?  

Voor grotere terrassen tijdens corona hebben horecaondernemers tijdelijk een 

gedoogbeschikking ontvangen. Zo ook de horecaondernemers in Liessel die daar om 

verzocht hebben. 

 

11. Tijdens de Nacht van het Witte Doek speelt voorafgaand aan de films een 

bandje of is er een andere muzikale invulling. Waarom mag dit wel en geen 

livemuziek op Liessel kermis?  

Voor de Nacht van het Witte Doek is een evenementenvergunning verleend. Naast de 

evenementenvergunning voor Liessel kermis wordt er geen andere evenementen-

vergunning verleend. Zie antwoord 8. 

 

https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/fc96021c-2dc3-4d52-9564-3e627013260c?documentId=dc0e662b-e64d-4fb0-ac28-ba3e4c8e944f
https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/8021a115-976a-4b4b-ac1a-7c1757e5e14e?documentId=8874b477-3415-4a91-9ef7-71abd2184d4c
https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/ee09cb45-5714-4c1f-b6f7-cc4619690207?documentId=da1b62d8-5430-448f-a8bc-000e6763bab9

