
Evaluatie van de kermis Goirle 2015 
 
Informatie ten behoeve van de Raad 
 
Op 9 december 2014 heeft uw raad bij amendement besloten om de kermis vanaf 2015 te laten 
plaatsvinden op het Oranjeplein en het Kloosterplein.  Uw raad  heeft daarbij aangegeven dat beide 
kermispleinen met elkaar verbonden moeten zijn door middel van een looproute, zodat er voldoende 
uitwisseling van bezoekers is tussen beide pleinen. Als looproute is aangewezen de Kalverstraat (vanaf 
kruising met Tilburgseweg tot en met ingang parkeergarage) en de Tilburgseweg (vanaf kruising met 
Kalverstraat tot en met het Kloosterplein).  
Verder heeft uw raad betrokken winkeliers in het centrum uitgenodigd om gezamenlijk een extra 
impuls te geven tijdens de kermisweek.  
Tot slot heeft uw raad  het college van B&W gevraagd om de kermisweek te evalueren en de raad 
daarover te informeren. 
 

A. Input voor de evaluatie  
De kermis is als volgt geëvalueerd. 
Ten eerste heeft een tweetal gesprekken plaatsgevonden  met vertegenwoordigers van de BOVAK en 
de Nederlandse Kermisbond (kermisexploitanten), de winkeliersvereniging Centrum Goirle, de 
promotiecommissie kermis Goirle (samenwerking kermisexploitanten en gemeente) en de gemeente 
Goirle. Daarbij heeft de winkeliersvereniging Centrum Goirle gesproken namens hun achterban, te 
weten de Stichting Verkeersregelaars Goirle, SORG, HARG en het Jan van Besouwhuis.   
Ten tweede heeft de gemeente in een gesprek met de brandweer, politie en BOA's de kermis 
geëvalueerd.   
Ten derde is in het najaar van 2015 per brief aan omwonenden en bedrijven wonend/liggend direct 
rond de kermis gevraagd naar hun evaluatie van de kermis. Tevens is aan alle inwoners en bedrijven in 
Goirle, via een peiling op internet, de mogelijkheid geboden om hun reactie te geven op de kermis. 
Ook de BIZ (ondernemers centrum Goirle die niet direct zijn gevestigd aan het kermisterrein) is om 
reactie gevraagd.  
 
De informatie uit deze gesprekken en peilingen is verwerkt en leidt tot onderstaande resultaten op 
hoofdlijnen en aanbevelingen voor de kermis in 2016. 
 

B. Bevindingen 
De bevindingen van de evaluatie is onderverdeeld in drie categorieën, namelijk bevindingen in de 
voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de nazorgfase. Hieronder worden ze puntsgewijs genoemd. 
 
Voorbereidingsfase 
De voorbereiding van de kermis in 2015 is over het algemeen goed verlopen:  

• De deadlines in de planning zijn gehaald. 
• Er zijn geen problemen opgetreden bij het verlenen van de contracten aan de exploitanten. 
• De promotie en voorlichting over de kermis is goed verlopen. Uitzondering  daarop is de 

muntenspaaractie, waarbij winkelend publiek kan sparen voor munten die korting geven op 
kermisattracties. Niet alle kermisexploitanten hebben de munten geaccepteerd. 

• De samenwerking tussen de winkeliers en de kermisexploitanten verliep over het algemeen 
goed. Uitzondering daarop was het initiatief van de winkeliersvereniging Centrum Goirle, die 
een aantal kinderattracties wilden plaatsen bij het winkelcentrum De Hovel.  Deze attracties 
waren een concurrentie voor sommige kermisexploitanten. Die zijn voor deze concurrentie 
gecompenseerd.  
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Uitvoeringsfase 
De kermis is naar tevredenheid van publiek en kermisexploitanten verlopen. Er waren net als andere 
jaren veel bezoekers. Er was sprake van goede zomerse omstandigheden. De verplaatsing naar het 
centrum heeft geen negatieve gevolgen gehad voor bezoekersaantallen of omzet. 
In het bijzonder vallen de volgende bevindingen op: 

• De onderbroken looproute tussen de twee kermispleinen, zorgde voor een niet helemaal 
optimale doorstroming van het bezoek. Het bleek niet mogelijk om de parkeergarage te 
sluiten en zo een verbindende looproute te creëren.  De bereikbaarheid van de parkeergarage 
moest worden geregeld met behulp van extra verkeersregelaars. Dat is goed verlopen, maar 
zorgde wel voor extra kosten. 

• Er was geen geschikte locatie voor het traditionele vuurwerk. Dit werd als een gemis ervaren. 
• Gedurende de kermis was sprake van een stroomstoring bij het Kloosterplein en de 

Tilburgseweg. Deze storing trof een deel van de exploitanten, gedurende 5 uur. De leverancier 
van de betreffende aggregaat bleek niet aansprakelijk, waardoor de gemeente de getroffen 
exploitanten tegemoet moest komen.  

• Veel publiek gaf gehoor aan de oproep om te fiets of te voet naar de kermis te komen, 
waardoor de verkeersdruk beheersbaar bleef. 

• De beveiliging was op orde. Alleen was er geen directe communicatie-verbinding tussen de 
Boa's en de politie, waardoor één incident met een Boa uit de hand heeft kunnen lopen.  

• De marktlieden waren goed te spreken over de locatie van de weekmarkt op de parkeerplaats 
voor het Jan van Besouw ter hoogte van de school tijdens de kermis.  

• Vanwege concurrentie van kinderattracties, een stroomstoring en vanwege minder inkomsten 
door  wijziging van de locatie is een aantal exploitanten gecompenseerd. Deze exploitanten 
hebben met de gemeente een meerjarige overeenkomst op de oude locatie afgesloten. De 
verwachting is dat zij ook in 2016 bezwaar tegen de locatiewijziging zullen aantekenen. De 
gemeente zal de exploitanten hiervoor nogmaals financieel tegemoet moeten komen. Vanaf 
2017 vervalt deze tegemoetkoming, omdat de meerjarige overeenkomsten dan zijn verlopen.  

  
Nazorgfase 
Tijdens het afbreken van de kermis, het opruimen en de afhandeling hebben zich geen belangrijke  
bijzonderheden voorgedaan.  De bewoners en winkeliers waren goed geïnformeerd over de gang van 
zaken. De volgende punten zijn desondanks van belang: 

• Eén kermisexploitant heeft de rekening aan de gemeente (nog) niet voldaan en blijkt met de 
noorderzon te zijn vertrokken. Er is een invorderingstraject  gestart. 

• Eén kermisexploitant heeft bezwaar aangetekend tegen de hoogte van het bedrag dat de 
gemeente in rekening brengt.  Het betreft een vooraf afgesproken bedrag. De gemeente start 
daarom een incassotraject.  

 
 
Financieel overzicht 

  
2013 

 
2014 

 
2015 

       Omschrijving  
 

Werkelijk  Werkelijk  
 

Werkelijk  

       Totale kosten kermis  
 

€ 73.070 
 

€ 94.520 
 

108.800 

       Totale opbrengsten kermis  
 

€ 96.470   € 91.980   82.600 

       Saldo kermis  
 

 € 23.400 
 

€ 2.540 
 

€ 26.200 

  
   positief 

 
     negatief 

 
   negatief 
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1. Algemeen 
Dit zijn de cijfers van de kermissen in Goirle en Riel. 

   De opbrengsten van de kermis in Riel bedragen afgerond € 2.000,00 en de kosten van de kermis 
in Riel bedragen afgerond €  5.500,00 zodat er een nadeel is op de kermis van Riel van 
€ 3.500,00.  
De cijfers hierboven dienen dus met € 3.500,00 gecorrigeerd te worden voor de kermis in Goirle. 

       2. Opbrengsten  
      De opbrengsten 2014 waren, vergeleken met 2013, al lager vanwege de nieuwe inschrijvingen  

voor de periode 2014-2015. 
      De opbrengsten 2015 zijn lager omdat we zijn terug gegaan van 41 attracties op de vorige 

locatie naar 22 attracties op de locatie in het centrum. 
   In 2016 wordt weer ingeschreven en rekening wordt gehouden met nog een lagere opbrengst.  

       3. Kosten 2014 versus 2013 
      De kosten van 2014 zijn € 21.450,00 hoger dan 2013 en dat heeft vnl. betrekking op: 

* inschakelen adviesbureau met betrekking tot werkzaamheden kermis 3.340 
* afrekening elektra kermis en locatie Wim Rotherlaan  

  
3.300 

* afrekening Homan verbruik diesel , meerkosten 2014 ten opzichte van 2013 4.600 
* eenmalige last afrekening Homan werkzaamheden elektriciteit 

 
7.700 

      
18.940 

4. Kosten 2015 versus 2014 
      De kosten van 2015 zijn € 14.280,00 hoger dan 2014 en dat heeft voornamelijk betrekking  op 

enerzijds hogere kosten: 
* inschakelen adviesbureau m.b.t. onderzoek locatie kermis  

 
10.360 

* beveiliging kermis  
     

3.900 
* testkar dis. Van Deuveren Traffic 

    
650 

* extra werkzaamheden Helma reinigingsdienst  
  

900 
* verkeersregelaars kermis Goirle 

    
3.015 

* illuminatieverlichting 400 meter 
    

3.000 
* aanpassingen bestrating vanwege de kermis 

   
10.000 

* extra kosten audio technologie 
    

750 

      
32.575 

Daarentegen zijn er minder kosten gemaakt vanwege  
   a. in 2013 en 2014 zijn er nog kosten gemaakt voor het afsluitende 

  vuurwerk van € 2.000,00 maar in het centrum mocht dit niet meer. 
 

-2.000 
b. op de oude locatie dienden kosten gemaakt te worden voor het huren van rijplaten 
en dranghekken en die bedroegen afgerond € 18.000,00 

  
-18.000 

       Per saldo meerkosten  
     

12.575 
 

       
De kermis op de locatie Van Hogendorpplein had voorgaande jaren een jaarlijks positief resultaat van 
circa € 30.000,00. De verwachting is dat de kermis op de locatie in het centrum jaarlijks een negatief 
resultaat laat zien van circa € 20.000,00. 
 
 

C. Aandachts- en verbeterpunten voor de kermis 2016 
In de voorbereiding naar de kermis van 2016 zal: 

• De contractvoorwaarden met de exploitanten waar nodig worden aangepast. Dit in verband 
met eventuele toekomstige stroomstoring in relatie tot aansprakelijkheid. 
 

Tijdens de uitvoering van de kermis spelen de volgende zaken: 
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• Ook in 2016 zal de kermis plaatsvinden op de locaties Oranjeplein, Kalverstraat, Tilburgseweg tot 
Kloosterplein en Kloosterplein tot en met Jan van Besouw en 1ste deel van Thomas van 
Diessenstraat.  

• De parkeergarage zal ook in 2016 open moeten blijven. Bewoners en winkeliers maken bezwaar 
tegen sluiting. De gemeente kan sluiting niet afdwingen. Er zal dan ook in 2016 niet sprake zijn 
van een verbindende looproute en extra verkeersregelaars moeten worden ingeschakeld. Als 
gevolg hiervan wordt voor de bezoekersaantallen geen daling verwacht.  

• Zowel vanuit de kermis als het Centrum is het wenselijker om in de Kalverstraat de 
kermisexploitanten te draaien. Dat wil zeggen met de voorkant van de attracties/wagens richting 
de winkels. 

• Beide kermispleinen mogen meer in balans worden gebracht met elkaar. In 2015 was het 
Oranjeplein sneller ‘gedoofd’ terwijl het Kloosterplein nog drukker was. De locaties van diverse 
attracties zal daarom nader worden bekeken.  

• Ook in 2016 worden de kermisbezoekers uit Goirle en omgeving uitgedaagd om met de fiets naar 
de kermis te komen. In de parkeergarage wordt een extra fietsenstalling gerealiseerd.  

• Beveiliging. De onderlinge communicatie tussen politie – BOA’s – beveiliging van de kermis wordt 
verbeterd.  Voor de exploitanten is het prettig wanneer zij weten welke telefoonnummers zij 
kunnen gebruiken bij onveilige situaties en incidenten.  

• Weekmarkt zal tijdens de kermis weer worden gehouden op de parkeerplaats voor het Jan van 
Besouw ter hoogte van de begraafplaats in verband met extra benodigde ruimte voor twee 
attracties. 

• Wisselwerking met winkelcentrum / evenement. ‘Kermis in een kermis’ (kinderattracties die in 
het kermisweekend bij De Hovel door het centrum zijn geplaatst) is geen goede keuze geweest. 
De promotiecommissie van de kermis zorgt voortaan voor tijdig overleg met het Centrum 
Management. Daarbij wordt dan tevens de muntenactie(s) gestroomlijnd.  
 

 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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