
Gezonde en veilige 
leefomgeving

De GHOR (onderdeel van Veiligheids

regio NoordHolland Noord) en de 

GGD Hollands Noorden helpen mee 

aan een gezonde en veilige leef

omgeving. Samen met de aange sloten 

gemeenten in ons werkgebied werken 

wij aan een samen leving waarin 

iedereen met zo weinig mogelijk 

risico’s wordt omgeven. 

Een publieksevenement kan risico’s 

met zich meebrengen. Voordat een 

gemeente een vergunning verleent 

voor een evenement wordt advies 

gevraagd aan de GHOR, die bij haar 

advisering de GGD betrekt. 

Beide organi saties toetsen de 

vergunningaanvraag aan criteria 

die ondermeer zijn vastgelegd in 

landelijke wetgeving, zoals de Wet 

veilig heids regio’s en Wet publieke 

gezondheid. Het advies van de GHOR 

is in belangrijke mate gericht op 

genees kundige hulp verlening. 

Het accent bij de GGD ligt op de 

zogenoemde Technische Hygiënezorg. 

Over het algemeen volgen de 

gemeenten de adviezen en verwerken 

deze in de (evene menten)vergunning. 

De richtlijnen in deze brochure 

maken deel uit van de door de 

gemeente verleende ver gunning 

en zijn bindend.

Richtlijnen voor kermissen

Kermissen en met name zomerkermissen, 

zijn in de regio een bekend en veel 

voorkomend fenomeen. Veelal worden 

er tijdens de kermissen nog neven 

activiteiten georganiseerd, zoals bijv. 

harddraverijen, kamelenraces, 

muziekfeesten e.d. In veel gevallen 

zijn kermissen ware dorpsfeesten, met 

het nodige alcoholgebruik als resultaat.

Veelal zijn hele delen van het dorp of 

de binnenstad gestremd, vanwege de 

opstelling van de kermis en de 

bijkomende activiteiten.

Voorwaarden voor een kermis
  Veiligheid voor jezelf en voor anderen 

komt altijd op de eerste plaats, ook als 

dat (meer) geld en/of tijd kost. 

Compromissen op veiligheid zijn 

uit den boze. 

  De landelijke wet en regelgeving inzake 

attracties en speeltoestellen zijn ook van 

toepassing op kermissen (zie ook de 

folder Speeltoestellen, attractie toestellen 

en zandbakken). Dat betekent dat elke 

attractie ondermeer een geldig 

keuringsbewijs moet hebben. 

  Gebruik bij opbouw en afbreken van de 

attractie veiligheidsmiddelen zoals helm, 

veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, 

veiligheidsgordel e.d. en zorg dat de 

bouwplaats schoon blijft van gevaarlijke 

obstakels. 

  Sta geen prijzen zoals steek, stoot 

en vuurwapens toe, ook al zijn het 

nepuitvoeringen. 

  Zorg dat de kermisattracties geen 

obstakels/uitsteeksels hebben, waaraan 

het publiek zich kan verwonden.

  Zorg dat elektrakabels en andere kabels/

leidingen zodanig zijn neergelegd dat het 

publiek daar niet over kan struikelen of 

zich kan verwonden.

  Het kermisterrein en de omliggende 

panden dienen bereikbaar te blijven 

voor de hulpdiensten. 

  Kramen die eet en drinkwaren verkopen/

verstrekken dienen te voldoen aan de 

EG verordening 8522004 en aan het 

Warenwetbesluit uit 2006 inzake 

hygiëne op levensmiddelen 

(zie ook de folder Eten en drinken 

bij publieksevenementen).

  Vraag voor andere activiteiten dan de 

kermis zelf een aparte vergunning aan 

bij de gemeente.

  Zorg dat er tenminste twee gecertifi

ceerde EHBO’ers op het kermisterrein 

aanwezig zijn gedurende het gehele 

evenement.

  Geadviseerd wordt om bij met name 

de meer gevaarlijke attracties geen 

personeel onder de 18 jaar aan te 

nemen. Dit heeft alles te maken met 

het inschattingsvermogen en de het 

verantwoordelijkheidsgevoel van de 

persoon. 

  Laat het personeel per dienst niet langer 

dan zes uur werken, aangezien na die tijd 

de concentratie van een mens afneemt.
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