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1. Inleiding 
In 2018 is er een werkgroep samengesteld vanuit de Dorpsraad Princenhage met als doel om de 
kermis in de huidige vorm anders te gaan organiseren.  Al jaren is er onvrede over de huidige opzet. 
De werkgroepleden zijn:  
- Armin Floren , dorpsraad Princenhage / bestuurslid Princenhage 75 jaar dorp in Breda 
- Kees van de Heuvel, dorpsraad Pricenhage 
- Dafni Jansen, dorpsraad Princenhage 
- Mariska Franken, dorpsraad Princenhage 
- Rini van der Linden, voorzitter Princenhaags museum / voorzitter Princenhage 75 jaar dorp in Breda 
 
Na jarenlange communicatie en weinig tot geen vooruitgang is er nu door de gemeente Breda een 
tussenpersoon ingezet: Paul Nipius van evenementenbureau Peen.  
 
Het doel van de werkgroep nu is: 
- Voorbereiden van enkele kleine wijzigingen voor de kermis van 2018 
- Voorbereiden van grote wijzigingen voor de kermis van 2019 en verder 
 
Dit alles met Paul Nipius als “tussenpersoon” om ons te helpen onze doelen te verwezenlijken.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Voorgeschiedenis 
De dorpsraad Princenhage is al geruime tijd bezig om te communiceren met de Gemeente Breda en 
organisator van de kermis om veranderingen teweeg te brengen. Tot nu toe zonder resultaat.  
Om zicht te krijgen op de voorgeschiedenis volgen hier beknopt een aantal stappen die we hebben 
doorlopen in 2018.  
 
2.1 Input van het bestuur van de OndernemersVereniging Princenhage. 
Aan de ondernemersvereniging is gevraagd hun input te geven over de kermis van 2017 (reactie van 
maart 2018 door Astrid Nouwens, voorzitter van de OVP):  
 
Wat ging er goed 
Dat alles werkt en er elke ochtend keurig wordt schoongemaakt dmv veegwagens enz. 
 
Kwaliteit attracties 
Ver onder de maat. Gedateerd en verkeerd aanbod aan het dorpskarakter. 
Sinds jaar en dag iedere keer weer dezelfde attracties. Er is totaal geen vernieuwing van het aanbod. 
Hierdoor sterft dit een langzame dood en wordt de animo alleen maar minder en minder. 
Geklaag van de exploitanten, geklaag van de gasten, negatieve sfeer alom. 
 
De organisatievorm: tijdstip en de wel/niet wenselijkheid van een andere opzet 
Belachelijk dat de meeste kermis exploitanten veel te vroeg de plaatsen toe eigenen. De meesten 
staan al reeds op woensdag terwijl de attracties pas zaterdag in de loop van de dag open gaan. 
Dit is slecht voor de lokale ondernemers. 
 
Waardering bewoners/bezoekers/wijk- en dorpsraden 
De kermis in Princenhage is toe aan een nieuwe impuls. De toeloop wordt alleen maar minder en 
minder. De opsplitsing van 2 losse plaatsen (met een lange lege straat ertussendoor, Haagsemarkt en 
Esserplein) draagt hier aan bij. 
Wat er moet gebeuren is terug naar vroeger, een nostalgische kermis met ‘eenvoudige’ attracties. 
Zweefmolen, draaimolen, schommels, enz. met daarbij betaalbare ritprijzen. Dit aangevuld met een 
clown, leuke muziek, gezelligheid enz. zal er toe bijdragen dat de aanloop wel weer komt. Dit dorp zit 
niet te wachten op vechtpartijen elk jaar weer bij de botsauto’s. Dit trekt alleen maar bezoekers van 
buiten de dorpskern. 
Vaste standplaatsen met grote dichte vrachtwagens binnen een meter tegen en voor de gevels van 
lokale ondernemers zijn een doorn in het oog. Onrust i.v.m. brandveiligheid en algemene veiligheid 
geeft onduidelijkheid voor de ondernemers, waarom nu wel tegen de gevels parkeren en normaal 
gesproken mag dit niet. Dit geeft het gevoel van ‘geld voor de Gemeente prefereert boven algemene 
veiligheid”.  

 

2.2 Ingediende Zienswijze door de Dorpsraad Princenhage bij de Gemeente Breda 

In maart 2018 heeft de Dorpsraad Princenhage een zienswijze ingediend bij de Gemeente Breda.  

In de zienswijze maakt de Dorpsraad Princenhage de volgende bezwaren: 

 

- Het proces: Als Dorpsraad Princenhage hebben we al vorig jaar actief meegedacht met een andere 

opzet van de kermis. Er is toen duidelijk aangegeven dat de kermis in de huidige vorm weinig steun 

krijgt in Princenhage en vooral overlast veroorzaakt. Er is toen toch weer een 

evenementenvergunning afgegeven als eerdere jaren.  

 

- de huidige opzet van de kermis vinden we niet wenselijk omdat deze niet gesteund wordt door de 

bewoners en de ondernemers. De huidige opzet van de kermis is niet in het belang van Princenhage. 



- Al enige jaren lopen de bezoekersaantallen terug. De mensen die de kermis bezoeken, komen voor 

een groot gedeelte niet uit Princenhage.  

Er is geen sprake van een gezellige bijeenkomst omdat de kermis ook niet één geheel is. Er is een 

plukje op het Esserplein en een plukje op de Haagsemarkt. Zowel de winkeliers, OVP  als bewoners 

zijn niet te spreken over de huidige opzet van de kermis. Hun belangen zijn niet gediend met het 

geven van deze evenementenvergunning.  

 

2.3 Input van de dorpsbewoners over de kermis tijdens de algemene ledenvergadering 

Op 10 april 2018 is bezoekers van de Algemene ledenvergadering gevraagd wat zij wenselijk zouden 

vinden voor de kermis in Princenhage.  

De volgende opmerkingen zijn gemaakt: 

- geen kermis maar een leuk feest 

- een échte Princenhaagse kermis voor en door Princenhage 

- kermis wel in stand houden 

- informeren bij nostalgische kermis in de stad; hoe georganiseerd en door wie 

- maak een enquête vis Facebook of supermarkten 

- laat het een écht gezellige kermis worden met oliebollen, zuurstokken, touwtje trekken, draaimolen 

etc, kleine botsautootjes, en vraag het na bij een ieder in Princenhage.  

- Op de volgende kermis een enquête houden 

- ontmoeten 

- stichting cultuur voor Princenhage 

- leuke activiteiten voor kinderen 

- verbinding maken met winkeliers 

- dit willen we: traditie – nostalgie – afgesloten Haagweg – kleinschalige attracties 

- geen avondvergunning meer. Alleen nog op zaterdag en zondag 

- een combinatie maken met …. 

- doe een rondje als werkgroep, kermissen landelijk 

- wat slaat wél aan? Wél grote aantallen bezoekers Doe onderzoek. Kijk in augustus eens op de 

 



braderie in het Ginneken, misschien een leuk idee. 

- Traditie handhaven tenzij er fantastische alternatieven voor handen zijn.  

-  Nu een veel te smalle basis voor een definitieve beslissing 

- Het is een traditie die je niet zomaar overboord gooit 

- kermis tzt verplaatsen naar de nieuwe parkeerplaats van de nieuwe sporthal. Dan een win-win 

situatie creëren. De hal zet een deel open voor kinderactiviteiten en stelt een buitenterras open. 

- kermis vervangen door nostalgische kermis 

- alleen de vrijdag zaterdag en zondag. Maandag en dinsdag niet meer 

- Nostalgische kermis zoals bijvoorbeeld in Oisterwijk 

- onderzoek op de markt en / of Struijkenplein wat men ervan vindt 

- Kermis alleen op de Haagsemarkt 

- Muziekkiosk op de Haagsemarkt voor concert 

- weg met de lawaaidingen 

- deze kermis is niets 

- kermis weg: geen grote apparaten en lawaai. 

- Nu komen vooral mensen van buiten Princenhage naar de kermis 

- Grote attracties naar het centrum 

- Herrie – niet leuk – te druk – afschaffen 

- lawaai 

 

2.4 Overleg met wijkmanager Centrum en Bedrijven, de heer H. van de Corput, april 2018 

Hierbij een korte weergave van de afspraken van het overleg die tussen dorpsraad Princenhage en de 

heer van de Corput voor 2018 en 2019 zijn gemaakt. In het algemeen werd opgemerkt dat: 

  
• Het geluid veel te hard staat en verstorend werkt op de omgeving, ondernemers en 

bezoekers; 
• De kermis een gesloten karakter heeft, doordat de dichte achterzijde van de attractie naar de 

ondernemers staat. Hierdoor lopen zij een aanzienlijke omzet mis. Sommigen sluiten zelfs; 
• De kermis geen aantrekkelijk aanbod heeft en maar 10% van de inwoners van Princenhage 

trekt. Overige bezoekers komen van buiten Princenhage; 
• De kermis en zijn omgeving zijn niet complementair aan elkaar; 
• Kermis nodigt niet uit tot langdurig verblijf, omdat de voorzieningen zoals terras ontbreken; 
• Dorpsraad probeert al meer dan drie jaar in gesprek te komen, maar wordt onvoldoende of 

niet gehoord door de gemeente Breda. Een duidelijk aanspreekpunt ontbreekt. H. van der 
Corput geeft aan dat hij dit voorlopig is. 

  
Afspraken 2018 
  

• Er wordt gebruik gemaakt van één geluidsbron voor de gehele kermis met een DB gehalte 
van maximaal 65 DB. In het Centrum wordt dit door bewoners als zeer positief ervaren. 
Gedurende de kermis zullen geluidmetingen worden verricht; 

• Wat we in 2018 nog kunnen regelen daar valt over te praten om dit te realiseren. Dorpsraad 
doet een voorstel om in het verlengde van de Haagse Markt een pilot te starten om daar ook 
enkele attracties te praten. Buro de Kermisgids geeft aan dit te onderzoeken en hiervan een 
terugkoppeling te geven aan de gemeente. H van der Corput is aanspreekpunt; 

• Dorpsraad geeft aan een zienswijze in te hebben gediend ten aanzien van de kwaliteit van 
de kermis. Zij willen graag een nostalgische kermis. Buro de Kermisgids geeft aan dat dit niet 
te realiseren is, omdat hiervoor betaald moet worden. Hiervoor is geen budget beschikbaar 
bij de Gemeente. Buro de Kermisgids geeft aan dat zij hier op basis van signalen hier voor 



2018 wel rekening hebben gehouden. Er komt een nostalgische rups en een 
kindertrampoline; 

• De dorpsraad heeft ook een zienswijze ingediend inzake de Esserstraat. Hier staat een 
autoscooter die tot veel overlast leidt in de omgeving. Bewoners hebben aangegeven dit in 
2018 niet meer te willen. Buro de Kermisgids geeft aan dat de verpachtingen en de 
gunningen al hebben plaatsgevonden en dat het niet mogelijk is om de autoscooter niet te 
plaatsen. Dit zou pas een feit kunnen worden in 2019. H. van der Corput gaat dit intern 
uitzoeken bij vergunningen. 

  
Afspraken 2018-2019 
  

• De dorpsraad gaat inzetten om een kermis comité naar voorbeeld Bavel te formeren; 
• Na de zomervakantie van 2018 gaat het kermis comité samen met een 

evenementenorganisatiebureau werken aan een vernieuwde opzet voor 2019 en 
verder. Kermis en omgeving moeten complementair aan elkaar worden. Tevens dient 
nagedacht te worden over randprogrammering. De gemeente gaat dit faciliteren in de vorm 
van Bureau Peen. H. van der Corput zal Paul Nipius hiervoor benaderen; 

• Uitgangspunt is dat de kermis weer aantrekkelijk en sfeervol wordt en het karakter moet 
krijgen van een familiekermis voor jong en oud. Tevens moeten de ondernemers veel beter 
betrokken worden in het proces om te komen tot een goede interactie tussen de kermis en 
zijn omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Samenvatting / conclusies 
 

Gericht op bovenstaande zaken ziet de dorpsraad Princenhage de volgende verbeteringen voor de 

toekomst: 

 

Uitgangspunt van de Dorpsraad Princenhage is dat er een kermis wordt georganiseerd voor 

Princenhage die voldoet aan de volgende criteria: 

 

3.1 Eenheid / locatie: 

De kermis in Princenhage moet een eenheid zijn. Dat wil zeggen dat we  graag een kermis zien die 

geconcentreerd is rond de Haagsemarkt.  

Dat wil zeggen dat we in 2019 definitief af willen van het kleine stukje kermis op het Esserplein.  

Onlangs (juni 2018) is het kerkplein en het terrein achter modezaak ZeZ opnieuw bestraat. Het 

kerkplein is openbaar terrein. De parkeerplaats achter ZeZ is particulier terrein van de heer Arie 

Roobol. Hij heeft zijn volledige medewerking toegezegd om daar een stuk kermis weg te zetten. 

Derhalve ziet de gebiedsbegrenzing van de kermis in 2019 er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Overlast 

De kermis in Princenhage moet een evenement zijn voor de bewoners / kinderen van Princenhage en 

geen / zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor : 

- bezoekers van de kermis ( een fijne sfeer, waarbij iedereen zich veilig en vertrouwd kan voelen om 

de kermis te bezoeken zonder een intimiderende sfeer van bezoekers uit andere  wijken)  

- omwonenden. We streven naar een prikkelarme kermis: prikkelarm geluid, niet meer dan 65DB. 

(dit wordt gemeten tijdens de kermis) / prikkelarm met licht.  

- ondernemers. De ondernemers op de Haagsemarkt ondervinden zo weinig mogelijk overlast van de 

kermis door : 

* de kermisattracties voor de deur van een ondernemer een open karakter te geven (geen dichte 

achterkant voor een ondernemer en de attractie op gepaste afstand van de gevel zodat klanten de 

zaak nog goed kunnen bereiken. 

* duidelijke afspraken met de exploitanten over het tijdstip van opbouwen (één dag van te voren en 

op dinsdag snel weer weg) zodat de ondernemers snel weer beter bereikbaar zijn.  

 

3.3 Attracties 

We willen al te spectaculaire attracties vermijden en geen attracties plaatsen die mensen uit andere 

wijken aantrekt zoals botsauto’s.  

Er moet door een deskundige gekeken worden naar een goede spreiding van attracties en naar het 

soort attracties.  

Onze gedachten gaan uit naar attracties in nostalgische sfeer met attracties als zweefmolen, rups, 

vermaak, reuzenrad, schommels, cakewalk, draaimolen, touwtje trekken, blikgooien, etc.  

Onderstaande afbeeldingen geven een idee van de attracties die we nastreven: 

 

 

 

 



 

Horeca / ontmoeten 

Op de rond de Haagsemarkt zijn er genoeg horecagelegenheden waar mensen elkaar kunnen 

ontmoeten. Dit willen we meer stimuleren. 

De parkeerplaats achter ZeZ  grenst aan een groot terras van de Aogse Markt van uitbaters Will 

Hense en Ben Sprenkels.  

Ook het grote terras van het Roode Hert van uitbater Piet de Jong bevindt zich centraal op het 

beoogde kermisterrein.  

Onder de huidige omstandigheden is het terras van Don Qui John (uitbater Ben Sprenkels) tijdens de 

kermissen gesloten. Als hier geen attractie voor wordt geplaatst is ook dit terras wellicht weer 

beschikbaar.  

 

In overleg met de uitbaters kunnen we aansturen op kermisconcerten / een muziekprogramma om 

de kermis meer een ontmoetingsplek te laten zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kermis in Princenhage 

Jan Theuns 

Rond 1930 

eigendom Princenhaags museum 

 

 



Randprogramma / meerjarenplanning 

We willen een “randprogramma” samenstellen door activiteiten te koppelen aan de kermis  

Omdat we ons realiseren dat we dit opbouwend moeten doen, komen we tot de volgende opbouw in 

jaren;  

 

Kermis van 2018 

De attracties voor 2018 zijn al gegund, verpachting heeft al plaatsgevonden.  

De opzet van de kermis in 2018 blijft dus in grote lijnen hetzelfde: op Esserplein komen botsauto’s, 

bank en blikgooien.  

In 2018 willen we op korte termijn onderzoeken of het volgende nog mogelijk is te realiseren: 

 

- Een soort “kermis – estafetteloop” voor de kinderen van de basisschool. Dit zou moeten 

plaatsvinden op de zondag van de kermis van 12.00 uur tot 14.00 uur (aanvang kermis)  

Hiervoor nemen we contact op met Peter van der List (voorzitter Tien van ’t Aogje)  

 

- Uitbreiding van een aantal attracties op het kerkplein, maar we weten niet op dit moment of dat 

nog realiseerbaar is.  

 

- Op zaterdagavond een muziekprogramma, bijvoorbeeld van 20.00 uur tot 22.00 uur, bijvoorbeeld 

op het terras van de Aogse Markt. Hiervoor zal er gepolst moeten worden bij Ben Sprenkels en Will 

Hense of er belangstelling is.  

 

- De kermis van 2018 is geluids- en lichtarm. Dit wordt ook gemeten d.m.v. geluidsmetingen.  

 

Kermis van 2019 

 

- Op de kermis van 2019 is het gedeelte op het Esserplein geheel verdwenen en is er sprake van een 

eenheid zoals eerder aangegeven in dit visiedocument. 

 

- Op de kermis van 2019 is het Kerkplein en de parkeerplaats achter  ZeZ bij de kermis betrokken. 

Hier zouden de wat geluidsarmere attracties geplaatst moeten worden.  

 

- De kermis van 2019 heeft een opener karakter; er wordt goed rekening gehouden met de plaatsing 

van attracties ten opzichte van horeca en ondernemers.  

 

- Op de kermis van 2019 staat een muziekkiosk op de Haagsemarkt waar muzikale uitvoeringen 

plaats kunnen vinden. We denken aan de jeugd van Cecilia, Meertenzangertjes, diverse 

Princenhaagse koren, …. 

 

- Op de kermis van 2019 worden de Princenhaagse sportverenigingen bij de kermis betrokken. Er 

worden ruimtes gereserveerd waar de verenigingen workshops kunnen geven voor de jeugd.  

Te denken valt aan basketbal (Barons) – badminton (badminton club Princenhage) – Groen-Wit 

(pannaveldje – voetbaltoernooitjes) – Fier (turnen) 

 

- In 2019 wordt er een kermisspeurtocht georganiseerd. Bijvoorbeeld in samenwerking met scouting 

sint Martinus. De prijzen zouden kunnen bestaan uit vrijkaartjes voor de kermis.  

 



- Op de kermis van 2019 is er een winkeliersactie. Bij aankoop bij de aangesloten ondernemers 

worden er zegeltjes o.i.d. gegeven. Te verdienen: vrijkaartjes of een kermisaandenken.  

- Op de kermis van 2019 is er een mobiele expositie van het Princenhaags museum in de trouwzaal 

van het raadhuis. (uiteraard als het Princenhaags museum dit ziet zitten)  

 

- Op de kermis van 2019 wordt het gele huis betrokken bij activiteiten 

 

- Op de kermis van 2019 betrekken we speciale doelgroepen bij de kermis op maandag en dinsdag. 

Te denken valt aan de ouderen van de zorginstellingen en de bewoners van het Lieskot (mensen met 

een verstandelijke beperking).  

 

- Op de kermis van 2019 wordt het muziekprogramma bij het terras uitgebreid op zaterdag en 

zondag. Bijvoorbeeld met een groter optreden van bijvoorbeeld een band / bigband.  

 

- Op de kermis van 2019 is het mogelijk om de toren van de sint Martinuskerk te beklimmen. Enkele 

monumenten als Raadhuis, sint Martinuskerk , Johanneskerk worden opengesteld voor publiek. Hier 

kunnen eventueel kermisconcerten plaatsvinden.  

 

- Op de kermis van 2019 krijgen alle Princenhaagse verenigingen de kans zich te profileren: 

sportverenigingen en hobbyverenigingen (als Hobbyclub – scouting – breiclub). Dit kan ook 

gescheiden: één dag sport / één dag muziek/ cultuur 

 

 

kermis van 2020 en verder: 

- Op de kermis van 2020 wordt steeds verder uitgebreid qua muziekprogramma bij de horeca.  

Te denken valt ook aan het organiseren van een playbackshow (’t Aogje got talent) voor de jeugd en/ 

of volwassenen. Gedacht wordt ook aan de vinylparty die normaal in de Koe plaatsvindt.  

 

Na evaluatie wordt bepaald hoe een en ander kan worden uitgebreid / veranderd.  

 

 


