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Geachte leden van de gemeenteraad,
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het afgelasten van de najaarskermis 2021 die gepland
stond van 22 tot en met 27 oktober. Helaas zijn er te weinig inschrijvingen en zijn de kosten te hoog om het
evenement aantrekkelijk en financieel verantwoord te laten plaatsvinden.
Voorjaarskermis werd najaarskermis
Afgelopen voorjaar moest het college besluiten de voorjaarskermis wegens de coronabeperkingen af te
gelasten. Wij besloten toen ook de kermis door te schuiven naar het najaar in de hoop dat de
coronamaatregelen dan weer een normale kermis mogelijk zouden maken. Op het moment van dat besluit
verkeerde de kermisbranche in een impasse. Exploitanten hadden een lege agenda en geen idee hoe het
kermisseizoen 2021 zou verlopen.
Voorbereiding najaarskermis
Direct na de zomerkermis zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de najaarskermis. De vaste groep
exploitanten is op de hoogte gebracht van de planning. Tegelijk was er uitzicht op versoepeling van de
coronamaatregelen. Lange tijd bleef echter de anderhalve-meter-richtlijn van kracht en waren kermissen
gehouden aan de regel 5m2 vrije ruimte per bezoeker. Als gevolg daarvan konden in de periode van begin
juli tot 25 september kermissen enkel plaatsvinden op een afgesloten terrein met gecontroleerde in- en
uitgang. In Helmond zijn de mogelijkheden om onder die voorwaarde een kermis te organiseren zeer
beperkt. Zeker nu in de binnenstad op grote schaal nieuwbouw wordt gerealiseerd. Tegelijk staat de
bereikbaarheid van het centrum onder druk als gevolg van ingrijpende wegwerkzaamheden. De kermis is
daarom aangewezen op de Markt en de Ameidewal. Alleen de Ameidewal kan volgens corona-richtlijnen van
5m2 per bezoeker worden ingericht.
Gedurende de zomermaanden zijn de kermisexploitanten geïnformeerd over de op handen
zijnde najaarskermis. Vanwege de coronabeperkingen was toen nog sprake van een afgehekt terrein mét
toegangscontrole op de Ameidewal. Veel exploitanten – met name uit de categorie groot vermaak –
reageerden in die fase schoorvoetend. Zij plaatsten vraagtekens bij de schaalgrootte van het evenement en
de exploitatiemogelijkheden in de Helmondse binnenstad op een relatief klein afgehekt terrein met
toegangscontrole.
Nadat in juli de eerste versoepeling van de coronamaatregelen werd ingevoerd, liepen
alle kermisagenda’s heel snel vol. Alleen gemeenten die beschikken over grote, afgezonderde en omsloten
terreinen konden exploitanten een plek toezeggen. Tegelijk werden op tal van plaatsen kermissen verzet
naar september en oktober en in sommige gevallen meteen ook verlengd. In Helmond was daarvoor geen
mogelijkheid. Er is geen mogelijkheid om uit te wijken naar een andere, grotere locatie en het idee om de
kermis naar het laatste weekend van oktober dan wel half november te
verplaatsen bleek evenmin haalbaar.

Vanaf 25 september weer normale kermissen mogelijk
Half september werd duidelijk dat per 25 september de anderhalve-meter beperking zou komen te vervallen.
Dit maakt in Helmond de weg vrij om ook de Markt te betrekken bij het kermisterrein.
Inmiddels is landelijk echter het aanbod kermissen zodanig dat nog slechts een handvol exploitanten in
Helmond heeft ingeschreven. Veel kermisbedrijven zijn op dit moment vol bezet en hebben onvoldoende
middelen en menskracht om gelijktijdig op meerdere plekken aanwezig te zijn.
Geen volwaardige kermis mogelijk
Wij hebben ons tot het uiterste ingespannen om een volwaardige en aantrekkelijke kermis te
kunnen organiseren. Dat is helaas niet gelukt. Het aanbod is te klein en te weinig gevarieerd. Door het
wegvallen huuropbrengsten ontbreekt daarnaast de financiële basis onder het evenement. Een kermis in
deze vorm brengt aanzienlijke kosten met zich mee zonder dat daar noemenswaardige inkomsten tegenover
staan. Naar schatting zou het verlies uitkomen op ca €60.000.
Het afgelasten van de najaarskermis is een teleurstelling voor veel mensen in de stad. Wij delen dat
gevoel. Het ontneemt de stad immers vertier en levendigheid, iets waar zowel inwoners als winkeliers en
horecaondernemers naar uitkijken. Tegelijk achten wij het niet verantwoord om op dit moment een beperkte
kermis met onvoldoende financiële dekking te laten doorgaan. Liever richten we de blik vooruit en kijken we
samen met de exploitanten hoe we in het voorjaar van 2022 weer een spetterende kermis kunnen
neerzetten.
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