
Beste heer Maes, 
 
Tijdens de raadcommissievergadering van 14 maart j.l. heeft mevr. Kok van OPH technische vragen 
gesteld over de kermis Zaanenlaan 2022. De wijkraad Planetenwijk heeft op 21 maart uw antwoord 
vernomen op deze vragen. U geeft aan dat de wijkraad steeds op de hoogte is gehouden van de 
voorbereidingen van de kermis Zaanenlaan 2022.  
 
Ik wil hierbij aangeven dat de wijkraad naast status-informatie tot op heden geen relevante 
inhoudelijk informatie heeft ontvangen. 
 
U geeft aan dat de wijkraad en de bewoners geïnformeerd worden als de vergunning is afgegeven. 
De termijn voor de vergunning verlening is echter allang verstreken. Een vergunning moet immers 6 
weken voor de start van een evenement afgegeven worden. De vergunning-afgifte is al ver overtijd, 
dit strookt niet met de wet- en regelgeving wat de gemeente zou moeten toepassen. Wij willen 
derhalve nú geïnformeerd worden. 
 
Wij hebben al diverse malen gevraagd om informatie (zie tijdlijn hieronder).  
Voor ons zijn drie vragen op dit moment het belangrijkst: 

1. Wij willen de complete vergunning voor de Kermis Zaanenlaan 2022 ontvangen. 
2. Hoe ziet de opstelling van de kermis er uit? Wij willen het plan en de tekening ontvangen. 
3. Waar komen de woonwagens te staan, nu het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal 

wordt ingenomen door GGD-tenten. 
 
In 2022 wordt de kermis na twee jaar afwezigheid weer opgestart. Ik wil u hierbij alvast laten weten 
dat de buurt zich grote zorgen maakt om het in goede banen leiden van de vele bezoekers en de 
veiligheid van omwonenden en bezoekers. De kermis Zaanenlaan is immers in bezoekersaantallen 
het grootste evenement van Haarlem. Onbegrijpelijk dat de gemeente te laat haar zaakjes op orde 
heeft en de onrust onder de omwonenden niet meeneemt in haar voorbereidingen.  
 
Overigens, in het verleden is door de gemeente diverse malen toegezegd dat de 
omwonenden/wijkraad eerder betrokken zouden worden bij de voorbereidingen van de kermis. Dat 
is ook dit jaar niet gebeurd. 
 
Gezien de beperkte tijd tot de start van de kermis, willen de wijkraden per ommegaande antwoord 
op deze vragen, anders zien wij ons gedwongen verdere stappen te ondernemen.  
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de wijkraden Planetenwijk en De Krim 
Paul Reinders (interim Voorzitter wijkraad Planetenwijk) en Hans Pos (Voorzitter wijkraad De Krim) 
 
           
  



TIJDLIJN 
alle acties van de wijkraad Planetenwijk op een rij tot op heden: 
 
* 25 mei 2021 - brief gestuurd aan Burgemeester Wienen met verzoek om inzage stukken en goede 
participatie bij organisatie Kermis 2022. Geen reactie van de Burgemeester ontvangen. 
 
* 29 juni 2021 bericht ontvangen van Ed Mense dat er geen stukken van 2020 zijn met als reden: Er 
destijds geen vergunning verleend. Conclusie de gemeente wil blijkbaar niet participeren, want 
vergunning is natuurlijk het eindproduct. Er worden blijkbaar geen scenario’s gemaakt voor het geval 
de kermis wel door kan gaan of deze worden in ieder geval niet gedeeld. We krijgen het niet te 
horen. 
 
* 14 juli 2021 wederom mail gestuurd aan Ed Mense met de verbazing dat er geen plannen gemaakt 
zijn toen en een dringend advies gedaan om te kijken naar de evaluatiepunten van 2019. 
 
* 13 december mail gestuurd aan Ed Mense, met verzoek status kermis 2022. Antwoord: er is nog 
geen planning gemaakt. 
 
* 25 januari 2022, De wijkraad heeft de vergunning aanvraag zelf gevonden vanuit 
systeemmeldingen, maar hier zaten geen details bij. Mail gestuurd aan Ed Mense. Antwoord: 
tekeningen moeten nog gemaakt worden, zodra deze klaar zijn, gaat dit naar afd. vergunningen. 
 
* 15 februari wederom om status gevraagd. Antwoord: tekeningen nog niet klaar, kermis zal een 
kopie worden van 2019. Ook verkeersplan en draaiboek nog niet klaar. 
 
* 28 februari, nog steeds geen stukken ontvangen, wederom mail gestuurd. Antwoord: tekeningen 
nog niet klaar. 
 
* 14 maart OPH heeft op verzoek van de wijkraad Planetenwijk technische vragen gesteld. 
 


