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Datum: 1 oktober 2020 
Betreft: Schriftelijke Vragen in zake plan 10-daagse kermis Megaland 
 

Geachte voorzitter, 

 

Afgelopen week werd er in diverse media melding gemaakt van een vergevorderd plan om een 10-daagse 
kermis te organiseren op het Megalandterrein in Landgraaf van 6 tot en met 15 november. Deze 
berichtgeving liep parallel met de nationale regeringspersconferentie en afkondiging op maandag 28 
september jl. van strengere maatregelen richting de bevolking om het COVID-virus en de gevolgen 
daarvan onder controle te houden/krijgen. Veel aandacht ging daarin ook uit naar de eigen 
verantwoordelijkheid van de bevolking om zich te houden aan de maatregelen, een dringend signaal 
richting de bevolking om de maatregelen serieus op te volgen. In het debat hierover op 30 september jl. is 
daar wederom uitgebreid over gesproken een dringend advies voor het dragen mondkapjes in publieke 
binnenruimten aan toegevoegd. Deze maatregelen gelden voor tenminste 3 weken maar kunnen na 
evaluatie (in de week van 20 oktober) verlengd of zelfs nog versterkt worden. 

De VVD Landgraaf gunt de kermisondernemers van harte de omzet van deze mega-kermis, net zoals zij 
de besturen van sportverenigingen de omzet in sportkantines gunt, de omzetten in culturele instellingen 
en de inkomsten van ondernemers die werken in de evenementen-business het liefst veilig wil stellen.  

Daarnaast vindt de VVD Landgraaf het idee om een extra toeristische trekpleister te creëren voor 
Landgraaf op Megaland met een mega-kermis evenement een sympathiek idee.  

Maar in de huidige situatie, waarin de volksgezondheid in het geding is, zet de VVD Landgraaf vraagtekens 
bij het vergevorderde plan om juist nu, in deze tijd waarin we terughoudendheid van mensen verlangen in 
de sociale contacten onderling, zo’n groot evenement te organiseren.  

Vandaar de volgende vragen conform artikel 41 van het Regelement van Orde: 

1) Hoe denkt het College dat dit evenement kan worden georganiseerd met in achtneming van de 
huidige maatregelen ten aanzien van Covid 19? 

2) Wat zijn de overwegingen van het college om op dit moment geld en tijd te investeren in het 
voorbereiden van dit evenement, terwijl er reële kansen aanwezig zijn dat de maatregelen de 
aankomende weken/maanden verder verscherpt moeten worden? Hoeveel extra kosten dienen er 
gemaakt te worden om dit evenement ‘COVID-proof’ te maken?  

3) Vindt het College de communicatie over dit evenement op dit moment het juiste signaal richting 
de bevolking, terwijl de regering onze bevolking onder meer oproept ‘drukte te vermijden’ en ons 
strikter te houden aan de maatregelen, om het virus onder controle te houden/krijgen? 

4) Hoe denkt het College over de eventuele gevolgen van een toename van mensen met Corona 
(een mogelijke brandhaard) door uitvoering van dit plan, waardoor maximaal 20.000 bezoekers 
samen komen op het Megalandterrein? 

 



 

 

 

 

 

5) Denkt het College na over de druk die toeneemt op de zorg als het gestelde in vraag 4 gebeurt en 
welke verantwoordelijkheid zij daarin hebben dit te voorkomen? Graag een uitgebreide toelichting 
op deze vraag.  

6) Mocht dit evenement toch doorgang vinden, kan het College dan garanderen dat er voldoende 
capaciteit aanwezig is voor goede handhaving van de landelijke maatregelen, zeker ook gezien 
het feit dat er momenteel al erg veel gevraagd wordt van onze politie en handhavingteams? Ook 
hierop graag een uitgebreide toelichting. 

De VVD Landgraaf zou het College nadrukkelijk willen adviseren het plan nogmaals te heroverwegen ter 
voorkoming van het uitgaan van verkeerde signalen richting onze bevolking, en dat er onnodig tijd en geld 
wordt gestoken in de verdere voorbereiding van het evenement waarbij de gemeente de handhaving extra 
belast en we een onnodig risico creëren op meer besmettingen waardoor de druk op de zorg mogelijk 
toeneemt in onze, en omringende, gemeente(n).  

 

Met collegiale groet, namens de VVD Landgraaf, 

 

 

Lucas Baggerman 

Fractievoorzitter VVD Landgraaf. 


