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Initiatiefvoorstel Kinderkermis Ossenmarkt 
 

Inleiding 

 

De kermis neemt een bijzondere plek in het hart van onze stad in. Veel ouders met jonge kinderen 

mijden echter de kermissen op de Grote Markt en de Vismarkt. Het is daar vaak te druk. Te veel 

bezoekers, te veel ‘lawaai’. 

D66 Groningen ziet dan ook een enorme kans voor ons derde marktplein weggelegd. De 

Ossenmarkt – inclusief Guyotplein –  is namelijk een zeer geschikte locatie voor een échte 

kinderkermis, voor een ‘nieuwe’ doelgroep: onze kleintjes. In de gemeente Veghel heeft men de 

nostalgische kinderkermis al ontdekt: “Geen grote attracties, maar verfijnd kermisvertier!” 

Het doel van dit voorstel is tweeledig. D66 wil in de eerste plaats dat de jongste 

kermisbezoekers volop genieten van de kermis en dat in de tweede plaats de Ossenmarkt herleeft. 

 

Kermis in Groningen en doelgroep ‘Kinderkermis Ossenmarkt’ 

 

De kermissen in Groningen worden jaarlijks goed bezocht. In een onderzoek van de Rijksuniversiteit 

Groningen (2001) werd geconcludeerd dat de Ossenmarkt een aantrekkelijke kermislocatie is, maar 

dat men er niet in is geslaagd een goede aansluiting te bewerkstelligen tussen dit marktplein en de 

Grote Markt en Vismarkt, ondanks promotieactiviteiten. Na jarenlange afwezigheid is de Ossenmarkt 

sinds vorig jaar gelukkig weer terug als kermislocatie!  

Tot op heden komen de kinderattracties echter nog steeds in de verdrukking. D66 heeft 

daarom een kermis voor ogen die volop kermisplezier biedt aan onze kleintjes. We willen dan ook dat 

de ‘Kinderkermis Ossenmarkt’ een kermis is voor kinderen tot ongeveer 8 jaar. De ‘Kinderkermis 

Ossenmarkt’ blijft weliswaar onderdeel uitmaken van de Meikermis, maar bedient een speciale 

doelgroep. Dat maakt deze kermis anders. Dat is de meerwaarde van deze kermis voor de stad.  

De Ossenmarkt biedt een kindvriendelijke omgeving, en er is voldoende ruimte om de 

kinderattracties van de bestaande kermissen te huisvesten. Als het aan D66 ligt, is er ook op het 

Guyotplein kindervertier! Dit plan doet niet alleen de Ossenmarkt herleven, maar de hele wijk.  

Kortom, de ‘Kinderkermis Ossenmarkt’ is zeker een meerwaarde voor de jongste bezoekers én 

kan leiden tot een betere aansluiting tussen de Ossenmarkt en de overige markten.  

 

Waarom de Ossenmarkt  

 

De Ossenmarkt is uitermate geschikt om het onderdeel ‘kinderattracties’ van de Meikermis te 

huisvesten, doordat: 

 

- er voldoende ruimte is om kinderactiviteiten en –attracties te organiseren met als 

uitbreidingsmogelijkheid het Guyotplein; 

- de bewoners een herleving van de Ossenmarkt wensen en men er ook naar verlangt om bij 

‘hartje stad’ te horen; 

- de ligging aantrekkelijk is; de Ossenmarkt-Guyotplein is goed bereikbaar te voet, op de fiets, 

met OV en met de auto. 

 



Succesmeerwaarde  

 

D66 ziet binnen het plan ‘Kinderkermis Ossenmarkt’ een uitgelezen kans voor het Guyotplein, als 

onderdeel van de kinderkermis Ossenmarkt, om ook mee te tellen. 

 

Toelichting: Uit navraag bij de Milieudienst is gebleken dat het Guyotplein veel mogelijkheden biedt 

voor allerlei kleine (traditionele) attracties, maar ook voor culturele activiteiten (o.a. kleine 

boekenmarkt, workshop muziek, een proeverij, kunstexpositie). 

 

Mogelijke partners 
 

Een eerste inventarisatie van mogelijke partners heeft een aantal enthousiaste reacties opgeleverd. 

Bslim, het Kunstencentrum, de Stedelijke Muziekschool en NDE vinden dit initiatief een meerwaarde 

voor de stad, zij zien mogelijkheden om de jeugd te bereiken en/of wensen hun medewerking te 

verlenen aan de educatieve-culturele markt op het Guyotplein of als ‘attractie’ op de Ossenmarkt. 

 

Regelgeving en kosten 
 

Er reizen voldoende kinderattracties in Nederland om het plein te vullen. Hoewel exploitanten minder 

pacht betalen voor de kermislocatie Ossenmarkt, betekent dit niet dat er sprake hoeft te zijn van 

gederfde pachtinkomsten. Door de kinderattracties te verplaatsen naar de Ossenmarkt, komt er op de 

Grote Markt immers weer plek vrij voor andere exploitanten.  

De Ossenmarkt is al aangewezen als kermislocatie (Feesten in Balans II). Er is slechts sprake 

van de verplaatsing van de kinderattracties tijdens de reguliere Meikermis. Hiervoor is geen wijziging 

van regelgeving en ook geen extra vergunningaanvraag noodzakelijk, maar wel goed overleg met de 

exploitanten. Daarnaast is het noodzakelijk om voor het Guyotplein een vergunning aan te vragen 

indien er meer dan 8 kramen zullen staan, maar ook als er meer dan 100 bezoekers worden verwacht. 

 

Kortom, 

D66 Groningen wil dat de ‘Kinderkermis Ossenmarkt’ een goed bezochte kermis wordt met een eigen 

karakter. Het toevoegen van een extra dimensie – de educatieve markt op het Guyotplein – is dan ook 

essentieel. De ‘Kinderkermis Ossenmarkt’ kan het speelparadijs voor ouders en hun kinderen zijn. Een 

plek waar zij met hun kinderen kunnen genieten van activiteiten zowel op het Guyotplein als op de 

Ossenmarkt. 

 

Voorstel 

 

De D66-fractie stelt de gemeenteraad voor te besluiten: 
 

1. te onderzoeken in hoeverre het verplaatsen van het onderdeel ‘attracties speciaal voor 

kinderen tot 8 jaar’ van de Grote Markt naar de Ossenmarkt tijdens de Meikermis haalbaar is; 

2. het Guyotplein mee te nemen in de vergunningaanvraag ‘Meikermis’ (door de Milieudienst) 

als locatie voor kermisattracties en educatieve-culturele activiteiten. 

3. Instellingen en organisaties die educatieve-culturele activiteiten wensen te organiseren op het 

Guyotplein, te ondersteunen.  

 
 

Namens D66, Gabriëlle Copini – Van der Meulen 


