
 

 

Schriftelijke vragen ChristenUnie/SGP over vreedzame co-existentie kerkdiensten en Zomermarkt 

Keizerstraat 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,       

Den Haag, 19 december  2014 

 

Geachte voorzitter,  

 

Gedurende de zomerperiode heeft er voor het eerst iedere zondag de Zomermarkt in de Keizerstraat 

plaatsgevonden. De kerkgangers van met name de Oude Kerk Scheveningen en in mindere mate ook 

van de Eben-Haëzerkerk hebben hier last van ondervonden bij de kerkgang. Met het oog op de 

vergunningverlening voor volgend jaar en met als doel ten minste een vreedzame co-existentie tussen 

de kerkdiensten en de Zomermarkt te bewerkstelligen, stelt de ChristenUnie/SGP overeenkomstig 

artikel 30 van het Reglement van Orde de volgende vragen: 

 

1. Bent u bekend met de zomermarkt in de Keizerstraat, die daar gedurende de zomermaanden op 

zondag tussen 11.00 en 17.00 plaatsvindt? 

2. Bent u bekend met de Oude Kerk van Scheveningen aan de Keizerstraat, die daar al sinds 

mensenheugenis op zondagmorgen om 10.00 uur en om de week op zondagmiddag om 17.30 

uur een kerkdienst belegt? 

3. Bent u bekend met het feit dat de marktkramen en bijbehorende wagens van de zomermarkt, pal 

naast en voor de Oude Kerk worden neergezet en al vanaf 8.00 uur ’s morgens worden 

opgebouwd? 

4. a. Is het de kraamhouders toegestaan om hun kramen zo dicht bij de Oude Kerk te plaatsen (zie 

bijgevoegde foto’s)? 

b. Deelt u onze mening dat deze kramen hinderlijk zijn voor de Oude Kerk en haar bezoekers? 

c. Deelt u ons doel dat er in ieder geval sprake zou moeten zijn van een vreedzame co-existentie 

tussen de kerkdiensten en de Zomermarkt? Is het gelet daarop niet logischer om in het vervolg 

het plein, dan wel een deel van de Keizerstraat, bij de Oude Kerk te vrijwaren van marktkramen? 

5. a. Bent u bekend met de Zondagswet artikel 2 waarin staat dat het verboden is in de nabijheid van 

kerken de godsdienstoefening te hinderen en artikel 4 waarin staat dat het verboden is op zondag 

voor 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden? 

b. Deelt u onze mening dat we deze zomermarkt, waarvoor een evenementenvergunning is 

aangevraagd, kunnen scharen onder openbare vermakelijkheden? Zo ja, waarom mag deze dan 

toch om 11.00 uur beginnen? Zo nee, waarom niet? 

6. Kunt u er zorg voor dragen dat bezoekers van de Oude Kerk, als wel van de Eben Haëzerkerk, in 

de toekomst, bij zowel de Zomermarkt als andere evenementen, ongehinderd de betreffende 

kerkgebouwen kunnen bereiken, ook als zij met de auto komen? 

 

Pieter Grinwis 

ChristenUnie/SGP 



 

 

 

 


