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SP Oss komt op voor kermisfeesten 
2023, steun onze actie! 
Nu er wederom een uitspraak van de rechter is geweest over een 
vergunning welke is afgegeven door de gemeente Oss vindt de SP 
het tijd om in actie te komen. De geschiedenis herhaalt zich dit 
jaar, dat betekent dat we het in Oss wederom zonder gezellig feest 
moeten doen. Als het aan de SP ligt gaat de gemeente zo spoedig 
mogelijk in gesprek met horecaondernemers en omwonenden 
zodat de kermis vanaf 2023 weer een feest is voor jong en oud. 
 
De kermisfeesten waren tot voorheen onlosmakelijk verbonden aan 
de Osse zomerkermis. Door steeds meer belangstelling voor de 
feesten op de Eikenboomgaard is deze locatie in de loop der jaren 
steeds minder geschikt geworden voor een feest voor de jeugdige 
bezoekers, dit wil echter niet zeggen dat een mooi feest niet op een 
andere geschikte locatie rond de kermis plaats kan vinden. 
 

 
Ik, ___________________________________, Steun de actie van 
de SP en roep het college van burgemeester en wethouders op om 
zo spoedig mogelijk met de horecaondernemers van Oss EN de 
direct omwonenden van het kermisterrein in gesprek te gaan ter 
voorbereiding van de kermisfeesten van 2023. 
 
Datum:      Handtekening: 
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