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Kermissen liften mee met/worden behandeld als evenementen, WIJ HEBBEN PERSPECTIEF NODIG,
zowel financieel als ook met een stip aan de horizon. Onze achterban is in paniek. Zonder een
duidelijke startdatum gaat geen enkele financiële instantie ons helpen. En dat maakt een
overbruggingsfinanciering bijna onmogelijk.
De unieke Nederlandse kermiscultuur moet behouden blijven mede omdat deze onlosmakelijk
verbonden is aan zovele traditionele festiviteiten in dorp en stad. Ook Commissaris van de Koning in
Friesland, Arno Brok, zet zich hier persoonlijk voor in.
Bruls blijft de kermis zien als deelgebruiker van de openbare ruimte en dat we gezamenlijk moeten
kijken naar wat WEL kan (in plaats van naar wat niet kan), zoals de kleinere kermissen. Zelfs in een
pleinvariant van de najaarskermis in zijn eigen stad Nijmegen zag hij wel mogelijkheden.
24 juni a.s. staat de eerstvolgende MCB gepland waarop weer een advies zal volgen vanuit het RIVM
en het OMT (Out break Management Team). Willen we kans maken op een eerdere opening dan
vanaf 1 september dan zal na eerdergenoemde datum daar meer bekend over moeten worden.
Mogelijk dat 'kleine evenementen' met randvoorwaarden weer kunnen opstarten waarbij uiteraard
niet gekeken zal worden of het businessmodel toereikend zal zijn. Ook de anderhalve meter (1,5 m.)
maatregel zal blijven
Bruls is beducht voor het najaar. Hij verwacht een hogere kans op besmettingen in het najaar.
BELANGRIJKE INFORMATIE TER VERWERKING IN HET KERMIS PROTOCOL:
* Kermis met randvoorwaarden vergelijken met attractieparken
* Kermis is geen statische groep mensen
* Zodra het toerisme weer is toegestaan zijn ook vervoersbewegingen weer toegestaan
* Interventie met het aanpalende gebied beschrijven
* Terrein als geheel reguleren
* Bezoekersstromen reguleren
* Setting moet normaal blijven, zonder randprogramma en horeca die ombouwt tot openluchtfeest
café
* Informatievoorziening via gesproken woord (evt. centrale muziek)
* Crowdcontrol middels inzet van camera's, matrixborden & handhavers/beveiligers
* Gemiddelde verblijftijd van een bezoeker op een kermisterrein benoemen
* Ontmoeting/ wachtplek op een kermis is maar van korte duur
* Clusterrisico van bezoekers voorkomen
* Opschalen vanaf kleinere A-evenementen naar B-evenementen, etc.
* Attracties verruimd opstellen (groter kermisterrein)
* Voordeel buiten evenement benoemen

