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Geachte gemeenteraadsleden, 

De fractie van Lijst van der Does heeft op 9 mei 2012 artikel 40 vragen gesteld over het niet verstrekken van 
een vergunning aan de Stichting Koninginnedag / Oranjecomité Woerden voor het houden van een 
(kinder)kermis op het Kerkplein ter gelegenheid van Koninginnedag. 

Vragen Lijst van der Does: 
1. Wat zijn de redenen om geen vergunning af te geven voor het organiseren van de zogenaamd 

jeugdkermis op het Kerkplein op Koninginnedag aan de Stichting Koninginnedag / Oranjecomité ter 
gelegenheid van de viering van Koninginnedag? 
Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag zijn alle belangen gewogen. Vanwege een aantal pijnpunten 
is in juli 2011 al contact gezocht met het Oranjecomité. Die pijnpunten betreffen: 
- het gedurende een aantal dagen, niet alleen Koninginnedag, onttrekken van het zicht op de winkels; 
- het overschrijden van het evenementenvlak; 
- het overschrijden van de geluidsnormen; 
- het beschadigen van het Kerkplein, waarbij de inkomsten uit verhuur van het om niet ter beschikking aan 
het Oranjecomité verstrekte kerkplein naar het Oranjecomité stromen. 
Sinds juli 2011 hebben hierover diverse overleggen plaatsgevonden met het Oranjecomité en de kermis 
exploitant, en met andere belanghebbenden. Daarbij is gezocht naar alternatieve locaties en een 
alternatieve invulling van het programma. Oplossingen voor de eerder genoemde pijnpunten op het 
Kerkplein zijn niet aan de gemeente aangeboden. 

2. Is het College op de hoogte van het gegeven dat dit ook extra geld oplevert voor de Stichting 
Koninginnedag / Oranjecomité en dat het wegvallen van deze extra inkomsten de vereniging beperkt 
in haar mogelijkheden. Dit betekent dat deze mooie vereniging, als onderdeel van de sterke 
samenleving, ernstig wordt benadeeld bij het organiseren van de viering van de Koninginnedag? 
Ja , daarvan is het college op de hoogte. 

3 Deelt het College de mening dat een jeugdkermis een extra en welkome attractie is op 
Koninginnedag speciaal voor de jeugdigen tot en met 16 jaar? 
Ja . 
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4. Is het juist dat de winkeliers en uitbaters in en rondom het Kerkplein tegen het houden van deze 
kermis waren en dat dit een grote rol heeft gespeeld bij het onthouden van de vergunning? 
Alle belangen worden gewogen, zo ook die van de winkeliers, uitbaters en omwonenden van het Kerkplein. 
Dit speelt dan ook een rol in het al dan niet verlenen van elke vergunning. 

5. Is het niet de bedoeling van het Kerkplein dat de gehele samenleving hiervan geniet en profiteert en 
dat de belangen van de winkeliers hierbij niet leidend zijn ? 
J a , het gaat dan ook om een algehele belangenafweging. 

6. Is het niet geweldig dat een Stichting zoals de onderhavige zulke evenementen organiseert en dat 
dit uitstekend past bij de door het College gepropageerde Sterke Samenleving. 
J a . 

7. Is het College bereid de Vereniging extra subsidiegelden toe te kennen als compensatie voor het 
wegvallen van de donatie van € 5000 ? 
Nee. 

8. Is het College van plan van deze Koninginnedag met de Stichting Koninginnedag / Oranjecomité te 
evalueren en zich hard te maken dat deze activiteit weer terug kan komen op het Kerkplein? 
Nee. Het college is uiteraard bereid om mee te denken over mogelijke invullingen op het Kerkplein waarin 
gesignaleerde pijnpunten niet voorkomen, dan wel invulling op alternatieve locaties. 

De beantwoording van deze vragen heeft 4 uur ambtelijke capaciteit gekost. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Woerden 
de secretaris, de burgemeester, 

i/Vierino(a W. Wierin mr. H.W. Schmidt 
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