
Aan    : College van B&W te Hengelo 
Per e‐mail : raadsgriffie@hengelo.nl 
Datum    : 17 – 09 2020 
Betreft    : Steun Hengelose kermisexploitanten door reuring op het evenementenplein.   

Geacht College, 

Hengelo trots op zijn Lambertuskermis. Een van de mooiste, een van de grootste in Nederland. 
Echter dit najaar niet. In Den Haag is nu een kermis met 100 attracties, , in Tilburg is een aangepaste 
kermis  en in Oldenzaal gaat deze ook door. In Hengelo staan 2  kermisattracties en 2 kramen met 
“etenswaar” op ons evenementenplein  omdat besloten is dat de grote kermis vanwege Covid‐19 
niet door kan gaan.  

Wij vragen het college om in overleg te treden met Hengelose kermisexploitanten om te 
onderzoeken of zij, onder billijke voorwaarden, een langere tijd, zoals de terrassen van de horeca, 
behoefte hebben om hun attractie te exploiteren op het evenementenplein.  

Overwegingen voor onze vraag zijn: 

• Kermisexploitanten missen inkomsten door het niet doorgaan van kermissen. 
• Hengelo kent een vijftal exploitanten met ongeveer 10 attracties ter grootte van de 

Oranjekermis.  
• Kermis  geeft reuring die inwoners positief vinden. 

Andere overwegingen zijn: 

• Dit tot een kermis als van ouds, al dan niet met nieuwe regels,  weer kan plaats vinden.  
• Niet het hele plein kan gevuld worden zoals bij een reguliere kermis kon. Een rooster van het 

hebben van een plaats voor bv. 3 weken kan een oplossing hiervoor zijn. Hiermee wordt ook 
afwisseling gewaarborgd en kunnen eventueel andere evenementen en/of werkzaamheden  
ingeroosterd worden. 

• Dit rooster  voor het plein gaat niet ten koste van het plaatsen van meer incidentele  
attracties zoals bv. op het brinkplein en Enschedese straat.  

• Openingstijden vast stellen met de exploitanten bv. woensdagmiddag, zaterdag en 
koopavonden en –zondagen. 

• De gemeente heeft oog voor Hengelose ondernemers in deze moeilijke tijden en kan zaken 
snel, efficiënt en in overleg  regelen. Denk hierbij bv.  aan de uitbreiding van de terrassen.  

Mochten Hengelose exploitanten geen belangstelling hebben of is hun attractie niet coronaproof te 
maken met de huidige aanbevelingen, dan kan het gevraagde onderzoek uitgebreid worden naar niet 
Hengelose exploitanten die regelmatig onze kermis bevolken. 

 

In afwachting van uw antwoord. 

Met vriendelijke groet, namens de fractie van ProHengelo, 

Frits Albek 

(gemeenteraadslid} 
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