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Kermis is een historisch begrip in Weert en omstreken. 
De kermis in Weert vond dit jaar plaats van vrijdag 23 
september tot en met woensdag 28 september 2022. Na 
een afgeslankte vorm van de kermis in 2021, vanwege 
de destijds geldende coronamaatregelen, vond de kermis 
nu weer als vanouds plaats met ruim 130 attracties op 7 
verschillende kermispleinen. Ook in de meeste kerkdorpen 
kon de kermis in 2022 weer doorgaan.

In deze rapportage staat de evaluatie van de kermis 
in Weert centraal. Daarnaast komen ook zaken naar 
voren die spelen bij de kermissen in de kerkdorpen. De 
evaluatie geeft inzicht in zaken die goed gingen én waar 
verbeteringen mogelijk zijn. Vooral dit laatste is waardevol 
voor de voorbereiding van de kermissen in 2023.

Voor de evaluatie heeft afstemming plaatsgevonden met 
de volgende stakeholders: 

Intern

• Burgemeester mr. J.H.H Vlecken, verantwoordelijk 
voor Openbare Orde en Veiligheid

• Wethouder S.A.M. Winters, kermissen in haar 
portefeuille 

• Roel van der Heijde, veiligheidscoördinator bij het 
Cluster Veiligheid & Leefbaarheid

• Mark Fonteijn, evenementenvoorbereider bij afdeling 
Openbaar Gebied

• Marja van Pol, kermiscoördinator bij de afdeling 
Openbaar Gebied

• Steffi  Bongers, assistent kermiscoördinator bij de 
afdeling Openbaar Gebied

• Arnoud Berghuis, afdelingshoofd Openbaar Gebied
• Erwin van Geldrop, toezichthouder Reinigingsdienst 

Weert
• Edward Salman, afdeling Financiën & Control
• Peter Crijns, afdeling Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving
• Lindy Bos en Dirk Küsters, team Communicatie
• Kyara Damen en Esmée Leduc, team Handhaving
• Jurjen Feld, projectleider kermis bij de afdeling 

Openbaar Gebied

Extern

• Coördinator voor aansturing de studenten van de 
Gilde Opleiding

• FeDa, beveiligingsbedrijf tijdens de kermis
• Nederlandse Kermisbond N.K.B. 
• Nationale Bond van Kermisbedrijfshouders BOVAK
• Hoefnagels Electra, stroomleverancier tijdens de 

kermis
• , namens Crowd Master 

veiligheidscoördinator tijdens de kermis
• Katan, organisator van de afsluitende vuurwerkshow
• Brandweer
• Politie
• GHOR
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De kermis in Weert was dit jaar weer terug als vanouds, 
met allerlei tradities zoals de opening van de kermis op de 
Markt, de kermismis op zondagochtend bij de autoscooter  
op het Bassin en de afsluiting van de kermis met een 
vuurwerkshow. 

Weersomstandigheden
Het weer heeft invloed op een buitenevenement. In de 
onderstaande tabel zijn de weersomstandigheden tijdens 
de kermis in Weert weergegeven. Na het weekend was 
er, met name op maandag en dinsdag, sprake van veel 
neerslag tijdens de openingstijden van de kermis. De 
maximum temperatuur kwam op deze dagen niet boven 
de 15 graden uit. De kracht van de wind heeft tijdens de 
kermis geen risico gevormd. 

Dag
Temperatuur

(maximum)
Neerslag 

(per etmaal)
Wind

(hoogste stoot)

Vrijdag 23 september 2022 18,6 0,1 mm 21,6 km/u

Zaterdag 24 september 2022 17,1 1,2 mm 28,8 km/u

Zondag 25 september 2022 18,2 0,1 mm 21,6 km/u

Maandag 26 september 2022 13,2 6,4 mm 46,8 km/u

Dinsdag 27 september 2022 11,2 11,3 mm 36 km/u

Woensdag 28 september 2022 15,6 5,2 mm 36 km/u

Tabel 1. Weersomstandigheden tijdens de kermis in Weert

Drukte
De kermis is dit jaar weer druk bezocht. Dit was met 
name het geval op zondagmiddag, mede vanwege het 
mooie weer op deze dag. Op maandag en in mindere 
mate de dinsdag waren minder bezoekers aanwezig 
vanwege het regenachtige weer. De slotdag van de 
kermis was druk. De kermis werd dan ook onder zeer 
grote belangstelling afgesloten met de traditionele 
vuurwerkshow bij de Stadsbrug. 

Sfeer
De sfeer op de kermis was gemoedelijk en familiair. Door 
de professionaliseringsslag op het gebied van veiligheid 
(toelichting in hoofdstuk 3 en 9) kon proactief worden 
geacteerd op (mogelijke) incidenten. Dit kwam ten goede 
aan de beleving van het evenement door de bezoekers. 
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In de evaluatie van de kermis in 2021 kwam naar voren 
dat kwetsbaarheid van het (te) kleine kermisteam aandacht 
verdient. Het advies was destijds om een projectleider aan 
te stellen voor de kermis. Daarnaast was het advies om 
voor het evenement een externe veiligheidscoördinator 
in te huren zodat de interne veiligheidscoördinator een 
adviserende/controlerende rol en brugfunctie krijgt tussen 
uitvoering en bestuur tijdens de kermis. 

Uiteindelijk hebben deze adviezen geleid tot een 
nieuwe projectorganisatie voor de kermis 2022 
(zie Figuur 1). Jurjen Feld heeft vanuit de afdeling 
Openbaar Gebied (tijdelijk) de rol als projectleider 
op zich genomen en Marc Tubee werd ingehuurd als 
veiligheidscoördinator voor het evenement. Bij het 
organogram van de projectorganisatie (Figuur 1) dient 
opgemerkt te worden dat de verantwoordelijkheid 
van het kermisteam valt onder het afdelingshoofd 
van Openbaar Gebied en het afdelingshoofd van 
Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn (vanwege het 
veiligheidsaspect). Door de directe lijnen tussen de 
projectleider en de interne veiligheidscoördinator met het 
bestuur zijn de afdelingshoofden niet opgenomen in de 
projectorganisatie.  

Bevindingen

1   Vanuit het kermisteam, team communicatie en 
bestuur wordt de toevoeging van een projectleider voor 
het organiseren van de kermis als zeer prettig ervaren. 
De projectleider heeft gezorgd voor een projectmatigere 
aanpak door afspraken te maken over wie waar 
verantwoordelijk voor is (inclusief deadlines voor het 
uitvoeren van taken) en door een jaarplanning op te stellen. 
De projectleider was intern het eerste aanspreekpunt 
voor de kermis, ook richting de wethouder. De (assistent) 
kermiscoördinatoren werden hierdoor ontlast.

Advies: handhaven van de rol van een projectleider in het 
kermisteam.

2   Het aanstellen van een externe (operationele) 
veiligheidscoördinator voor het evenement is door 
het bestuur en het kermisteam als zeer waardevol 
ervaren. Het heeft ervoor gezorgd dat de interne 
veiligheidscoördinator een adviserende/controlerende rol 
en brugfunctie had tussen uitvoering en bestuur zoals dat 
hoort bij een groot evenement als de kermis in Weert. De 
externe veiligheidscoördinator was namelijk het eerste 
aanspreekpunt voor operationele veiligheidsaspecten tijdens 
het evenement. Deze scheiding heeft ook gezorgd voor een 
vermindering van de kwetsbaarheid van het kermisteam. 

Advies: gebruik blijven maken van een externe 
veiligheidscoördinator tijdens kermis Weert.

3   Dit jaar heeft de evenementenvoorbereider gedurende 
de kermis ook de rol van mobiliteitscoördinator op 
zich genomen. Hierdoor kon tijdens het evenement 
snel worden geschakeld, bijvoorbeeld bij de 
inzet of verplaatsing van verkeersregelaars. De 
snelheid waarmee zaken werden opgepakt door de 
evenementenvoorbereider en de korte lijnen (door één 
aanspreekpunt) werden door het kermisteam en de 
externe veiligheidscoördinator als zeer prettig ervaren.

Advies: handhaven van de rol van de 
evenementenvoorbereider als mobiliteitscoördinator in het 
kermisteam. 

4   Het verminderen van de kwetsbaarheid van het 
kermisteam blijft wel een aandachtspunt met betrekking 
tot de taken van de (assistent)kermiscoördinatoren. De 
coördinatoren draaien vanaf de opbouw tot en met de 
afbouw veel (over)uren omdat zij het aanspreekpunt zijn 
voor de kermisexploitanten en er op moeten toezien dat 
alle attracties zich ook aan de gemaakte afspraken (o.a. 
eindtijden) houden.

Advies: werkzaamheden (assistent)kermiscoördinatoren 
monitoren en bespreken of en op welke wijze zij door 
anderen geholpen kunnen worden. 
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Figuur 1. Projectorganisatie kermis Weert 2022



In dit hoofdstuk komen de punten die betrekking hebben 
op de visie op de kermissen aan bod. 

1   De afdeling Openbaar Gebied is verantwoordelijk 
voor de organisatie van de kermissen in Altweerterheide, 
Stramproy, Swartbroek, Tungelroy en Weert. In het najaar 
van 2021 is al gestart met het voorbereiden van deze 
kermissen. Alleen blijkt  in de praktijk dat het organiseren 
van de kermissen in de kleinere dorpskernen een steeds 
lastigere opgave wordt. Het is voor de kermisexploitanten, 
ondanks een compensatie (subsidie, geen pacht en geen 
bijdrage voor elektriciteitsverbruik), niet rendabel om 
haar activiteiten hier aan te bieden. Tot april 2022 is 
gezocht naar attracties voor de kerkdorpen. Ondanks het 
aanbieden van een hogere compensatie is het dit jaar, in 
tegenstelling tot Swartbroek en Tungelroy, niet gelukt om 
geschikte kermisattracties te vinden voor Altweerterheide. 
In overleg met de dorpsraad en kermis wethouder (destijds 
ing. H.J.W.M van der Loo) is besloten om in 2022 geen 
kermis te organiseren in Altweerterheide. De dorpsraad 
gaf daarbij wel aan dat zij graag in overleg gaan over de 
toekomst van de kermis in Altweerterheide. 

De vraag of, op welke wijze en tegen welke prijs een 
kermis georganiseerd moet worden, is geen taak voor de 
afdeling Openbaar Gebied. Het heeft namelijk betrekking 
op de leefbaarheid van een dorpskern. Het kermisteam 
is alleen verantwoordelijk voor het organiseren van een 
kermis. Het team heeft dit jaar gemerkt dat het onduidelijk 
is welke afdeling / persoon binnen de gemeente hier wel 
verantwoordelijk voor is als het gaat over het wel of niet 
organiseren van een kermis en tegen welke prijs. 

Advies: intern afstemmen wie of welke afdeling het 
aanspreekpunt vormt voor het kermisteam als het gaat 
over het wel of niet organiseren van een kermis (ook 
bijvoorbeeld als er geen kermisexploitanten beschikbaar 
zijn) én tegen welke prijs (bestuurlijke keuze). Hier kan 
het opstellen van een nieuw evenementenbeleid ook een 
belangrijke rol in spelen. 

2   Tijdens de voorbereiding van de kermissen is het 
duurzaamheidsaspect vaker ter sprake gekomen. Echter, 
door het ontbreken van een visie op welke wijze met 
duurzaamheid wordt omgegaan bij de organisatie van 
de kermissen, kan het kermisteam hier geen duidelijk 
antwoord opgeven. Daarnaast is er ook geen budget 
beschikbaar om innovatieve ideeën die worden geopperd 
uit te voeren. 

Advies: bij het opstellen van een nieuw evenementbeleid 
ook aangeven op welke wijze wordt omgegaan met het 
thema duurzaamheid bij evenementen. Hierbij dienen 
ook de kermisexploitanten te worden betrokken. Zij weten 
wat er wel of niet mogelijk is in kader van verduurzaming 
op het gebied van kermisattracties. 

3   In het voorjaar is een vergunning aangevraagd door 
een externe partij voor het organiseren van een kermis in 
Weert. Op dit moment is hier geen beleid voor opgesteld 
of en zo ja op welke wijze een externe partij een kermis 
mag organiseren in Weert. 

Advies: in het nieuw evenementenbeleid en/of de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) beleid opnemen 
over het wel of niet organiseren van kermissen door 
externe partijen.
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In dit hoofdstuk komen zaken naar voren die betrekking 
hebben op de kermis zelf zoals de indeling van de 
kermisterreinen, het op- en afbouwen en de afspraken met 
kermisexploitanten. 

1   In Stramproy (exploitant van de autoscooter) en Weert 
(exploitanten van publiekstrekkers) hebben exploitanten 
om verschillende redenen (onder andere verkoop van 
attractie) in een laat stadium afgezegd. Dit heeft geleid tot 
extra werk bij de kermiscoördinatoren om last-minute nog 
nieuwe attracties te regelen. 

Advies: in de toekomst, na gunning, in een vroeger 
stadium  een overeenkomst af te sluiten met de 
kermisexploitant. In de overeenkomst is een boete/
clausule opgenomen. Dit moet last-minute afzeggingen 
van exploitanten zonder gegronde reden voorkomen.  

2   Attracties in Weert werden voor de eindtijd van de 
kermis al afgebroken. Het resultaat was dat voertuigen 
van exploitanten al door het publiek heen reden. Dit 
is in kader van het waarborgen van de veiligheid voor 
bezoekers én de kermisexploitanten niet wenselijk. Het 
eerder afbreken van attracties komt onder andere doordat 
tussen 23:00 en 00:00 weinig bezoekers nog gebruik 
maken van de attracties én omdat kermisexploitanten 
elders haar attractie ook weer snel dienen op te bouwen 
voor het volgende weekend. 

Advies: vervroeging van de eindtijd op de slotdag van 
de kermis in Weert naar 23:00 uur (de kermisbonden 
staan hier positief tegenover) én duidelijke afspraken, 
inclusief bijbehorende sancties, te maken met de 
kermisexploitanten zodat zij niet (nog) eerder haar 
attracties gaan afbreken. 

3   Op 21 juni 2022 heeft het college van B&W 
besloten om de ritprijzen voor de kermis in Weert te 
verhogen. De kermisbonden geven aan dat de nieuwe 
ritprijs voor grootvermaak (€ 2,80) een lastig werkbaar 
bedrag is met teruggave van wisselgeld, ondanks dat er 
al meer contactloos wordt betaald. Daarnaast geldt, in 
tegenstelling tot de kermis in Weert, dat bij de kermissen 
in de kerkdorpen van Weert de exploitanten zelf haar 
ritprijs mogen bepalen. Omdat het organiseren van een 

kermis in deze dorpen een lastige opgave is, is het voor 
de gemeente (nu) niet mogelijk om voorwaarden te stellen 
aan de tarieven op deze kermissen. Hierdoor liggen de 
ritprijzen van de kermisattracties op de kermissen in de 
kerkdorpen over het algemeen hoger ten opzichte van de 
kermis in Weert. 

Advies: monitoren van de ritprijzen en voor de spel- en 
verkoopzaken te kijken naar een instapmodel (tegen een 
lagere prijs een beperkte deelname) zodat de kermis voor 
iedereen betaalbaar blijft. 

4   De kermiswethouder en ondernemers geven aan 
dat het betrekken van de Beekstraat en Oelemarkt 
bij de kermis aandacht verdient. Dit jaar was er geen 
aantrekkelijke looproute aanwezig richting de Beekstraat 
vanwege de positionering van een carrousel op de Markt 
(dit komt ook aan bod in hoofdstuk 8 en 9). Daarnaast 
waren op de Oelemarkt weinig kermisvlaggen aanwezig.

Advies: voor de kermis in Weert in 2023 bekijken op 
welke wijze andere (winkel)straten en (horeca)pleinen 
beter betrokken kunnen worden bij de kermis. In dit 
proces, waarbij ook ondernemers betrokken dienen 
te worden, ligt een belangrijke rol voor de nieuwe 
evenementencoördinator van de afdeling Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving.

5   In de commissievergadering van 31 mei 2022 zijn 
er vragen gesteld op welke wijze de verpachting bij de 
kermis in Weert plaatsvindt. Schriftelijk is op 22 juni 2022 
aangegeven dat voor de kermis een gesloten onderhands 
verpachtingssysteem wordt toegepast. Deze methodiek 
zorgt voor hoogwaardige kermisattracties en voldoende 
variatie op de verschillende kermispleinen in Weert. Het 
bestuur geeft aan dat het goed is om deze methodiek te 
evalueren.

Advies: opdracht geven aan een extern bureau om de 
huidige wijze van verpachting bij de kermis in Weert 
te beoordelen. Het bureau dient ook advies te geven 
over de gewenste toekomstige verpachtingsmethodiek 
voor de kermis. Voor 2023 wordt de huidige methodiek 
gecontinueerd. De voorbereidingen voor de kermis en 
overleggen met kermisexploitanten zijn namelijk al 
gestart.
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Het organiseren van een kermis op 7 pleinen in de 
binnenstad in Weert heeft een behoorlijke impact op de 
bereikbaarheid van de binnenstad. In dit hoofdstuk komen 
de punten met betrekking tot verkeer en het parkeren aan 
bod.

6.1. Verkeer

1   Vanwege de kermis worden in het centrum van 
Weert meerdere (doorgaande) routes afgesloten. Hier 
worden omleidingsroutes voor ingesteld en de afsluitingen 
worden met verkeersborden en hekwerk aangeduid. 
Echter, in de praktijk blijkt dat vanaf de opbouw tot 
en met de afbouw van de kermis automobilisten de 
verkeersborden negeren en zelfs dranghekken aan 
de kant zetten (verharding van de maatschappij). Om 
verkeersonveilige situaties te voorkomen zijn dit jaar last 
minute extra verkeersregelaars ingezet. Alleen was het niet 
mogelijk om de verkeerregelaars op alle momenten in te 
zetten. Tijdens de afbouw van de kermis heeft dit tot een 
incident geleid waarbij een automobilist de bebording 
en het advies vanuit handhavers heeft genegeerd en is 
doorgereden. Daarbij is de betreffende automobilist zelfs 
tegen een medewerker van de gemeente aangereden. 
De medewerker is daarbij lichtgewond geraakt. Tegen de 
bestuurder is aangifte gedaan. 

Advies: inzet van (nog) meer verkeersregelaars vanaf de 
opbouw tot en met de afbouw van de kermis. Voor de 
inzet van de verkeersregelaars dient ook een draaiboek 
te worden opgesteld zodat het helder is op welke 
momenten waar verkeersregelaars aanwezig zijn. In het 
draaiboek moeten ook instructies worden opgenomen 
voor de verkeersregelaars over wie zij wanneer mogen 
toelaten, bijvoorbeeld leveranciers van horecazaken en 
kermisexploitanten.

2   Het tijdstip voor afsluiten van de parkeerterreinen en 
(doorgaande) wegen op dinsdag om 18:00 uur midden in 
de avondspits is niet ideaal. Het verkeer wordt dan ineens 
‘verrast’ door de afsluitingen en automobilisten negeren 
daarbij de verbodsborden die worden geplaatst.

Advies: afsluiten van de (doorgaande) wegen en 
parkeerterreinen op dinsdag (na de ochtendspits) om zo 
de verkeersveiligheid beter te waarborgen. Dit geeft de 
kermisexploitanten ook meer tijd om veilig attracties op 
te bouwen. Uiteraard wordt dit ook gecommuniceerd 
richting bewoners en ondernemers uit de binnenstad.  

3   Het opleveren van alle kermispleinen na afl oop 
van het evenement op donderdag om 18:00 uur is niet 
realistisch. Dit jaar waren op dat moment op het Bassin en 
Kasteelplein nog niet alle elektriciteitsvoorzieningen weg. 
Doordat auto’s wel al gingen parkeren op de pleinen was 
het ook moeilijker om de pleinen nog schoon te vegen.

Advies: het verruimen van de afbouwperiode door 
de eindtijd te wijzigen van 18:00 uur naar 20:00 uur. 
Mocht een terrein eerder beschikbaar zijn dan wordt 
deze uiteraard weer vrijgegeven voor parkeren door de 
mobiliteitscoördinator.  

4   Bewoners van de wijk Fatima geven aan dat 
woningen niet goed bereikbaar zijn door de afsluiting 
van de Wilhelminasingel ter hoogte van het Bassin en 
de Langpoort. Er geldt wel een omleidingsroute richting 
de wijk Fatima (aangeduid op de omleidingsborden als 
‘Weert-West’). Echter, dit is niet voor iedereen duidelijk.

Advies: in kader van herkenbaarheid de wijk Fatima 
benoemen op de omleidingsborden in plaats van Weert-
West. Vanwege de opstelling van de kermis is het niet 
mogelijk / wenselijk om een extra ontsluiting van de wijk 
Fatima te creëren. 

6.2. Parkeren 

Door de komst van het Digitale Parkeerloket in 
januari 2022 was het voor het eerst mogelijk om de 
vergunninghouders uit zone 1 en 2 per e-mail direct te 
informeren over de afsluiting van parkeerplaatsen tijdens 
de kermis en de mogelijkheid om uit te wijken naar 
parkeerzone 2 en 3. 

1   De parkeervoorzieningen in het centrum en op 
de grasvelden op Centrum-Noord werden tijdens 
de weekenddagen goed benut. Op zondag waren 
alle parkeergarages in het centrum nagenoeg vol. 
Aandachtspunt vormt wel het parkeerterrein met 
slagboom op Centrum-Noord. Dit parkeerterrein werd niet 
optimaal benut. 

Advies: in overleg met de scouting Keent Moesel, zij 
beheren het parkeren op de grasvelden tijdens de kermis, 
de parkeerroute op het bedrijventerrein optimaliseren 
door parkeerterrein Centrum-Noord hier ook in op 
te nemen. Daarnaast een scenario opstellen voor het 
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geval alle parkeerplaatsen in het centrum en/of op het 
bedrijventerrein zijn bezet. 

2   Het aanbieden van voldoende fi etsparkeerplaatsen 
is essentieel voor de kermis. Dit jaar zijn daarom op 
de Korenmarkt extra fi etsenrekken geplaatst. Deze 
fi etsparkeerplaatsen zijn goed benut. 

Advies: continueren van het aanbod van 
fi etsparkeerplaatsen en kijken naar mogelijkheden om dit 
(nog) verder uit te breiden.

3   De vooraankondiging van de parkeerverboden tijdens 
de kermis zijn niet op tijd geplaatst door de aannemer. 
Daarnaast was in eerste instantie niet de juiste tekst 
geplaatst onder de betreffende borden. Dit heeft ook tot 
onduidelijkheid geleid bij parkeerders.

Advies: de vooraankondigingen dienen minimaal 
14 dagen voor de afsluiting van de parkeerterreinen 
te worden geplaatst. Daarbij is het wenselijk om de 
afbeelding van een parkeerverbod te hanteren in plaats 
van blauw P-bord vanwege de herkenbaarheid voor 
parkeerders.

4   Gedurende de kermis stonden vaker auto’s foutief 
geparkeerd, waardoor calamiteitenroutes (gedeeltelijk) 
werden geblokkeerd. 

Advies: aanduiding van de calamiteitenroutes met 
bebording. Dit zorgt voor meer begrip bij parkeerders en 
voorkomt mogelijke discussies bij handhaving. 
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Vanwege de omvang van het evenement spelen facilitaire 
zaken zoals afvalinzameling, toiletten en verwijderen 
van obstakels voor de kermis een belangrijke rol. In dit 
hoofdstuk komen facilitaire zaken aan bod.

1   Dit jaar was de commandowagen inclusief toilet-
unit en de unit voor de beveiligers gepositioneerd op 
het Collegeplein. Een centraal punt waar vanuit alle 
disciplines werken is erg goed bevallen. Zo kan er 
snel worden geschakeld. Wel vormt de locatie een 
aandachtspunt. Omdat het ‘veiligheidsdorp’ steeds groter 
is geworden én de Muntpassage na afsluiting van de 
kermis ’s nachts wordt afgesloten, is het Collegeplein 
minder geschikt als uitvalsbasis.

Advies: verplaatsen van de commandowagen en units 
naar het Sint Raphaëlpad. Hier is meer ruimte om het 
‘veiligheidsdorp’ ruimer op te zetten. Deze locatie ligt ook 
centraler ten opzichte van de verschillende kermispleinen 
én de Muntpassage vormt dan geen barrière. 

2   Om de toegankelijkheid voor mindervaliden en 
ouders met kinderwagens te waarborgen, worden op 
sommige kermispleinen rijplaten aangebracht. Echter, de 
betreffende platen zijn aan het einde van haar levensduur.

Advies: vervangen van de rijplaten en op locaties waar 
jaarlijks dezelfde kermisopstelling wordt gehanteerd, 
kijken naar de mogelijkheid om trottoirbanden permanent 
te verlagen. 

3   De EHBO organisatie gaf aan dat veel bezoekers het 
lastig vonden om de toiletten te vinden. Daarbij waren de 
toiletten al dicht voordat de kermis was afgelopen. 

Advies: bekijken of de bewegwijzering naar de toiletten 
kan worden verbeterd én duidelijke afspraken maken over 
de openingstijden van de toiletten. 

EVALUATIE KERMIS WEERT 2022
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De horeca en side events spelen een belangrijke rol bij de 
kermis in Weert. Het draagt bij aan de aantrekkelijkheid 
van de kermis. In dit hoofdstuk komen de punten met 
betrekking tot de horeca en side events aan bod. 

1   Voor de horecaondernemers is op 6 juli 2022 een 
inloopmiddag georganiseerd waarin de concept indeling 
van de kermispleinen werd gepresenteerd. Met deze 
indeling konden de ondernemers rekening houden bij het 
aanvragen van een vergunning. De opkomst was laag. 

Advies: voor de kermis 2023 wederom een inloopmiddag 
organiseren (door de nieuwe evenementencoördinator). 
Bij de uitnodiging (nog) nadrukkelijker aangeven dat dit 
het moment is om de concept plannen in te zien en het 
mogelijk is om feedback te geven. 

2   Tot 29 juli 2022 hadden ondernemers de mogelijkheid 
om een vergunning in te dienen voor een evenement 
tijdens de kermis. De ingediende plannen zijn door de 
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving intern pas 
erg laat gedeeld met het kermisteam. Hierdoor moest nog 
kort voor de start van het evenement intern advies worden 
uitgebracht en zijn vergunningen laat verleend.

Advies: ingediende verzoeken dienen intern eerder te 
worden gedeeld in verband met het uitbrengen van 
advies. Daarnaast is het wenselijk om bij de indeling van 
de kermis 2023, waar mogelijk, de side events van 2022 
in te tekenen  Als de ondernemer in 2023 dan hetzelfde 
evenement wil organiseren, beschikt de gemeente direct 
over de juiste tekening (met maatvoering).

3   Horecaondernemers gaven aan dat de carrousel 
(inclusief kassa) op de Markt hinderlijk stond 
gepositioneerd. Door de carrousel was de looproute 
richting de Beekstraat minder goed zichtbaar / bereikbaar. 
Vanuit de veiligheidsdiensten (hoofdstuk 9) is ook 
geconcludeerd dat de attractie op drukke momenten 
zorgde voor een stremming van de voetgangers. 

Advies: volgend jaar niet dezelfde opstelling op de Markt 
te hanteren. Belangrijk bij de indeling is dat er meer 
ruimte wordt gecreëerd voor voetgangers richting de 
Hegstraat en Beekstraat én dat de looproute richting de 
Beekstraat zichtbaar is. Wel blijft de looproute richting de 
Hegstraat de hoofdroute omdat dit de verbinding vormt 
tussen de twee kermispleinen. 

EVALUATIE KERMIS WEERT 2022
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Bezoekers moeten op een veilige en verantwoorde 
manier kermis kunnen vieren. In dit hoofdstuk komt staat 
het veiligheidsaspect centraal. Dit is verdeeld in 4 fases 
(voorbereiding, op- en afbouwfase, schouw en draaifase).

9.1. Voorbereiding

1   Ook dit jaar heeft voorafgaand aan het evenement een 
doorleefsessie plaatsgevonden met de stakeholders (met 
name op het gebied van veiligheid). Tijdens deze sessie 
zijn mogelijke scenario’s besproken en is aangegeven wat 
iedereen zijn rol hierin is. Deze sessie is door iedereen als 
zeer prettig ervaren en zorgt voor duidelijkheid tijdens het 
evenement.

Advies: voor een groot evenement als kermis in Weert 
altijd een doorleefsessie organiseren waarbij diverse 
scenario’s worden uitgewerkt.  

2   Voor de veiligheidsdiensten is het belangrijk dat alle 
objecten op de kermispleinen worden ingetekend. Naast 
de attracties (volledige uitbouw) dus ook terrassen en 
podia. Afgelopen jaar waren de tekeningen niet overal 
volledig.  

Advies: voor de kermis in 2023 per kermisplein een 
tekening opstellen met daarin alle objecten en deze op 
tijd delen met de veiligheidsdiensten. 

9.2. Op- en afbouwfase

1   Vanaf de opbouw (dinsdagavond) tot en met de 
afbouw (donderdag) verandert de binnenstad in een 
evenemententerrein. De op- en afbouw van attracties 
vormt een risico, ook in combinatie met bezoekers 
van de binnenstad. Mocht zich tijdens de op- of 
afbouw een incident voordoen dan wordt rechtstreeks 
contact opgenomen met de hulpdiensten. Hier heeft de 
organisatie van het evenement, in dit geval de gemeente, 
dan niet of minder zicht op. 

Advies: instellen van een pagergebied vanaf de opbouw 
tot en met de afbouw van de kermis. Zo kan de 
veiligheidscoördinator als aanspreekpunt fungeren voor 
zowel de hulpdiensten als de kermisexploitanten. 

2   Niet alle kermisexploitanten geven de juiste 
afmetingen van de zaak/attractie (inclusief kassa, 
oploopvloeren, luifel terras en uitsteekzijl) door. In 
de praktijk kan dit tot een stremming leiden van de 
bezoekersstromen. 

Advies: kermisexploitanten onder andere via het 
inschrijfformulier (nog beter) attenderen op het aangeven 
van de juiste afmetingen van zijn of haar zaak/attractie. 

9.3. Schouw

1   Op de vrijdagochtend voor de kermis vond de 
veiligheidsschouw met de stakeholders plaats. Hierbij 
kwamen veel kleine punten naar voren over onder andere 
toegankelijkheid van kermispleinen. Deze punten kunnen 
eerder worden opgelost. 

Advies: voorafgaand aan de veiligheidsschouw met de 
stakeholders een schouw lopen met het kermisteam. 

2   Gelijktijdig met de schouw vond de 
veiligheidsoefening van de brandweer bij een 
kermisattractie plaats. Hieraan konden niet alle 
hulpdiensten mee doen vanwege de schouw. Dit is niet 
ideaal.

Advies: het tijdstip van de veiligheidsoefening van de 
brandweer herzien. De voorkeur van de brandweer 
gaat uit om de oefening te verplaatsen naar de 
donderdagavond voor de kermis. Daarbij is het wenselijk 
om de oefening aan te vliegen als systeemoefening. 
Iedereen die een rol heeft wordt dan betrokken bij de 
oefening

9.4. Draaifase

1   De sfeer om de kermis was gemoedelijk en familiair. 
Tijdens de kermis hebben zich geen noemenswaardige 
incidenten voorgedaan. Bij de kleine incidenten die 
plaatsvonden werd vanwege de goede samenwerking 
tussen de politie, beveiligers en commandowagen snel 
geschakeld en werden mogelijke escalaties voorkomen. 
Tijdens de kermis waren er ook, in het kader van een leer-
werktraject, studenten van Gilde Opleidingen aanwezig 
op de kermispleinen (controleren op zakkenrollerij, 
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calamiteitenroutes vrij houden en monitoren op veiligheid 
en de publieksstromen). Hierbij dient opgemerkt 
te worden dat zij niet als vervanging fungeren voor 
beveiligers en de politie. 

Advies: de huidige inzet qua beveiliging bij dit 
evenement voor de toekomst continueren. Daarnaast 
via een nieuwsbericht communiceren over de rol van 
de studenten en dat dit binnen het leer-werktraject een 
unieke kans is om mee te draaien bij een groot evenement 
als de kermis in Weert.

2   Gedurende de kermis was het voor stakeholders niet 
altijd duidelijk wanneer er sprake was van ‘openbare weg’ 
of ‘evenemententerrein’. Duidelijkheid over dit juridische 
kader is wel noodzakelijk in het kader van het optreden 
van diverse disciplines waaronder politie en beveiliging.

Advies: Juridische kader omtrent evenemententerrein en 
wanneer dit kader geldt inzichtelijk maken en delen met 
de stakeholders.

3   De positionering van de carrousel op de Markt 
(zie ook hoofdstuk 8) had op drukkere momenten een 
negatieve invloed op de doorstroming van de bezoekers. 
Op de zondagmiddag zijn hier uit voorzorg studenten 
geplaatst om de doorstroming van het publiek te 
waarborgen.  

Advies: volgend jaar niet dezelfde opstelling op de Markt 
te hanteren. Belangrijk bij de indeling is dat er meer 
ruimte wordt gecreëerd voor voetgangers richting de 
Hegstraat en Beekstraat.

4   Ondanks dat (horeca)ondernemers per brief zijn 
geïnformeerd over het autovrij houden van de kermis (na 
12:30 uur worden geen auto’s meer toegestaan) werd er 
soms nog geprobeerd om met voertuigen de promenade / 
kermispleinen op te rijden. Deze automobilisten werden 
dan tegengehouden door de verkeersregelaars, beveiligers, 
handhavers of politie. 

Advies: de autovrije kermis blijven benadrukken in de 
communicatie richting (horeca)ondernemers én volgend 
jaar, wanneer meer verkeersregelaars worden ingezet, de 
verkeersregelaars (beter) informeren over deze regel. 

5   Tijdens het evenement worden camera’s ingezet om 
de publieksstromen, met name tussen de kermispleinen, te 
monitoren en om snel te kunnen schakelen bij (potentiële) 
risico’s. Gedurende het evenement is geen overcrowding 
geconstateerd. 

Advies: bij de kermis in 2023 ook alle kermispleinen 
voorzien van voldoende camera’s. 

6   Dit jaar is voor het eerst gebruik maakt van de 
applicatie SafeSight. Dit is als een zeer waardevolle 
toevoeging ervaren. Alle meldingen van alle stakeholders 
(mobiliteitscoördinator, beveiligers, kermiscoördinatoren, 
EHBO’ers etc.) werden via de mobiele applicatie 
geregistreerd en er werd eventueel een vervolg 
actie aan gekoppeld. Door de applicatie ontstond er 
automatisch een logboek. Hierdoor was iedereen direct 
op de hoogte en kon hier op worden geacteerd. Tevens 
werden de highlights uit het logboek besproken in de 
Veiligheidsoverleggen tijdens de kermis.

Advies: in het kader van professionalisering is SafeSight 
een waardevolle aanvulling voor de organisatie van de 
kermis. Het gebruik van deze applicatie dient dan ook te 
worden gecontinueerd. Wel is het belangrijk om volgend 
jaar aan alle stakeholders een gebruikerstraining te geven 
over de applicatie én extra aandacht te geven aan het 
gebruikersbeheer (wie heeft toegang tot wat).  

7   Ter kennismaking zijn dit jaar gratis zeer opvallende 
(gele) medische units aangeboden. Het voordeel is dat 
deze units al volledig zijn ingericht en voldoen aan de 
eisen van de veldnorm bij evenementen zorg. Voorgaande 
jaren werd een lege container geplaatst. Deze container 
werd vervolgens door de EHBO organisatie ingericht. Het 
voordeel is dat nu direct wordt voldaan aan de eisen, de 
containers goed opvallen voor de bezoekers en er één 
aanspreekpunt is voor de containers.

Advies: in de toekomst gebruik maken van de (gele) 
medische units. Dit hangt  wel af van de kosten voor deze 
units ten opzichte van de kosten voor het huren van een 
lege container en de kosten voor de inrichting van de 
container door de EHBO organisatie.  

8   Op calamiteitenroutes en andere locaties rondom 
de kermis was er vaker sprake van foutief geparkeerde 
voertuigen. Hier zijn nu voornamelijk (herhaaldelijk) 
waarschuwingen uitgedeeld door Toezicht & Handhaving.

Advies: in het vervolg is het wenselijk om (eerder) te 
sanctioneren bij foutief geparkeerde voertuigen. Dit 
voorkomt herhaling en zorgt ervoor dat de bereikbaarheid 
(onder ander van calamiteitenroutes) blijft gewaarborgd. 

9   De interne en externe veiligheidscoördinator kregen 
tijdens het evenement vanuit de Boa’s vaker vragen over 
het beleid met betrekking tot glas/plastic, afmetingen van 
terrassen etc. Echter, de afstemming hierover dient plaats 
te vinden binnen de afdeling Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving.

Advies: informeren Boa’s vanuit de afdeling Vergunning, 
Toezicht en Handhaving over het beleid. Daarbij is 
het wenselijk om één aanspreekpunt aan te stellen die 
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mogelijke vragen vanuit de Boa’s tijdens het evenement 
(dus ook in het weekend) kan beantwoorden. 

10   Dit jaar was er op zaterdagavond sprake van een 
stremming op het spoor tussen Weert en Roermond. 
Positief was dat de gemeente hulp heeft geboden aan 
de gestrande treinreizigers. Dit is in eerste instantie een 
taak voor ProRail. De stremming was in de loop van 
zondagochtend opgelost. Dit had anders een (grotere) 
impact gehad op de bereikbaarheid van Weert. Daarbij 
had de inzet van bussen ook een uitdaging gevormd 
omdat het station dan minder goed bereikbaar is vanwege 
de kermis.

Advies: voor volgend jaar een scenario uitwerken voor 
wanneer er sprake is van een stremming op het spoor. 

11   Bij de vuurwerkshow hanteert de organisatie, conform 
de richtlijnen, een veiligheidscirkel van 60 meter. Alleen is 
dit jaar een stukje karton, dat wordt weggeschoten uit de 
vuurwerkbox, buiten deze cirkel terecht gekomen omdat 
het is meegenomen door de lichte wind. De organisatie, 
Katan Vuurwerk Events, geeft aan dat de kans dat dit 
gebeurd erg klein is. 

Advies: in overleg gaan met de organisatie van de 
vuurwerkshow om de veiligheidsmaatregelen voor een 
toekomstige show te bespreken. 
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De communicatie bij de kermis bestaat uit twee 
verschillende onderdelen, namelijk: informeren 
van belanghebbenden over de bereikbaarheid en 
verkeersmaatregelen tijdens het evenement én de 
promotie van het evenement.

10.1. Communicatie bewoners en bedrijven

Dit jaar was door de afstemming tussen de 
projectleider kermis en team Communicatie sprake 
van een projectmatigere / structurele aanpak van de 
communicatie richting bewoners, vergunninghouders 
en horecaondernemers via brieven en (pers)berichten 
(wie, wat en wanneer). Dit heeft gezorgd voor minder 
lastminute werkzaamheden en minder vragen bij zowel 
het team Communicatie en het Kermisteam. De komst 
van de projectleider wordt door het team Communicatie 
dan ook als prettig ervaren (snel schakelen en één 
aanspreekpunt).

1   In de communicatie over de kermissen in de 
dorpskernen (openingstijden, wegafsluitingen etc.) 
ontbreekt nog een structurele aanpak. Hierdoor wordt er 
soms nog lastminute een nieuwsbericht geplaatst. 

Advies: in het communicatieplan voor de kermis van 
Weert ook een planning voor de communicatie over de 
kermissen in de dorpskernen opnemen.

10.2. Promotie

1   De huidige website van de kermis is verouderd en 
voldoet niet meer aan de hedendaagse wettelijke eisen 
voor digitale toegankelijkheid (WCAG 2.1). 

Advies: een nieuwe website ontwikkelen (door de 
gemeente) in een relatief rustige kermisperiode (januari tot 
en met maart 2023).

2   Kermis Weert wordt de laatste jaren gepromoot als ‘de 
snelste, gezelligste & goedkoopste kermis van Nederland’. 
Deze slogan is niet (meer) helemaal passend bij de kermis 
en hetgeen we willen uitstralen. 

Advies: een nieuwe slogan ontwikkelen in overleg met 
Weert Marketing. 

3   Afgelopen jaar is de citymarketingorganisatie In Weert 
opgezet. Zij kunnen ons eventueel ook ondersteunen/
aanvullen wat betreft de promotie van de kermis in Weert. 

Advies: een overleg inplannen met de Weert Marketing en 
bespreken welke rol zij gaan nemen. 

4   De promotie van de kermis vindt nu jaren op dezelfde 
wijze plaats (o.a. kermiskrant, advertenties, berichten 
via social media). Het is interessant om (opnieuw) na te 
denken wie je wilt bereiken en op welke wijze. Denk 
daarbij ook aan nieuwe media zoals Snapchat/TikTok 
en bijvoorbeeld het betrekken van ondernemers uit de 
binnenstad bij de promotie van de kermis. Daarbij is 
het ook goed om het effect van de promotie te gaan 
monitoren (wat werkt wel? Wat werkt er niet?).

Advies: voor 2023 opnieuw kijken naar wijze van 
promotie van de kermis Weert en dit wellicht gezamenlijk 
met  Weert Marketing oppakken. 

EVALUATIE KERMIS WEERT 2022
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EVALUATIE KERMIS WEERT 2022

11. Financiën

Kosten Begroting Realisatie Verschil

Salarissen  € 104.687 € 107.498 - € 2.811

Goederen en 
diensten

€ 16.195 € 23.499 - € 7.304

Communicatie € 62.000 € 56.623 € 5.377

Veiligheid € 123.000 € 143.084 - € 20.084

Facilitair € 68.648 € 84.438 - € 15.970

Elektriciteit € 21.000 € 16.520 € 4.480

Elektriciteits-
voorzieningen

€ 60.000 € 59.818 € 182

Water € 2.648 € 3.405 - € 757

Brandstof € 84.000 € 76.832 € 7.168

Kapitaallasten € 1.694 € 1.694 € 0

€ 543.872 € 573.411 - € 29.539

Tabel 2. Kosten kermis Weert 2022
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In dit hoofdstuk zijn de kosten voor het organiseren van 
de kermis in Weert in 2022 weergegeven. 

11.1. Bijgestelde begroting

Vanwege de stijgende brandstofkosten is in de 2e

tussenrapportage de begroting voor de brandstofkosten 
bijgesteld van € 55.500,- naar € 84.000,-. Door de 
inzet van een externe veiligheidscoördinator en extra 
beveiligers (op basis van het politie advies uit 2019) is 
in de 2e tussenrapportage de begroting voor veiligheid 
bij de kermis verhoogd van € 83.000,- naar € 123.000,-
. Over de bijgestelde begroting voor de kermis is de 
gemeenteraad op 27 juli 2022 per brief geïnformeerd. 

11.2. Kosten

In Tabel 2 zijn de kosten weergegeven. De kosten 
zijn met name hoger uitgevallen op het gebied van 
veiligheid, goederen, diensten en facilitaire zaken. Dit 
is te verklaren door de extra inzet van verkeersregelaars 
en verkeersmaatregelen om de (verkeers)veiligheid 
te waarborgen. Daarnaast zijn dit jaar de kosten 
gestegen voor het tijdelijk verwijderen van objecten in 
de binnenstad om de kermis te kunnen organiseren. 
Uiteindelijk is er een negatief verschil ontstaan van 
-€ 29.539,- ten opzichte van de begroting.

Advies: in de 1ste tussenrapportage de begroting 2023 
op het gebied van veiligheid, goederen, diensten en 
facilitair structureel bij te stellen. Om veilig de kermis te 
kunnen organiseren is de inzet van extra verkeersregelaars 
(meer ten opzichte van de kermis in 2022) en extra 
verkeersmaatregelen noodzakelijk. 



11.3. Baten

In Tabel 3 zijn de opbrengsten van de kermis Weert in 
2022 weergegeven. De opbrengsten uit de pacht zijn 
hoger uitgevallen dan begroot. Dit geldt niet voor de 
opbrengsten uit reclame. Uiteindelijk is er een negatief 
verschil ontstaan van -€ 10.825,- ten opzichte van de 
begroting. 

Advies: voor de kermis Weert 2023 meer inzetten op 
inkomsten uit reclame. Ook bij meer inzet op reclame 
blijft het verschil tussen de begroting en realisatie in 2023 
waarschijnlijk groot. In de 1ste tussenrapportage voor 
de begroting 2023 worden daarom de opbrengsten uit 
reclame structureel naar beneden bijgesteld. 

Baten Begroting Realisatie Verschil

Reclame 
(exploitanten)

€ 39.500 € 20.409 - € 19.091

Pacht en 
standplaats

€ 405.000 € 413.266 € 8.266

€ 444.500 € 433.675 - € 10.825

Tabel 3. Baten kermis Weert 2022

11.4. Kermissen kerkdorpen

In Tabel 4 zijn de kosten van de kermissen in Tungelroy, 
Stramproy en Swartbroek in 2022 weergegeven. De 
kosten voor subsidies zijn hoger uitgevallen dan begroot. 
Dit komt doordat het organiseren van kermissen in de 
kerkdorpen een steeds lastigere opgave wordt (zoals 
omschreven in hoofdstuk 4).  

Baten Begroting Realisatie Verschil

Goederen en 
diensten

€ 1.000 € 2.050 - € 1.050

Communicatie € 1.000 € 2.725 - € 1.725

Elektriciteit € 11.000 € 7.087 € 3.913

Brandstof € 4.500 € 0* € 4.500

Subsidies € 8.000 € 11.008 - € 3.008

Kapitaallasten € 7.987 € 7.987 € 0

€ 33.487 € 30.857 € 2.630

Tabel 4. Overzicht kosten kermissen kerkdorpen 2022

De baten van de kermissen in de kerkdorpen zijn positief 
uitgevallen ten opzichte van de begroting. Dit komt 
door de pachtopbrengsten uit de kermis in Stramproy. In 
tegenstelling tot de kermissen in Tungelroy en Swartbroek 
betalen kermisexploitanten hier nog wel pacht. 

Baten Begroting Realisatie Verschil

Pacht en 
standplaats

€ 5.000 € 10.735 € 5.735

€ 5.000 € 10.735 € 5.735

Tabel 5. Overzicht baten kermissen kerkdorpen 2022

11.5. Totaal overzicht kermissen

Ten opzichte van de begroting is een negatief verschil 
ontstaan van circa - € 31.999,-.

Totaal Begroting Realisatie Verschil

Kosten  € 577.359 € 604.268  - € 26.909

Baten  € 449.500 € 444.410  - € 5.090

- € 127.859 - € 159.858 - € 31.999

Tabel 6. Totaal overzicht kosten en baten van de 
kermissen 2022

* De kosten voor de brandstof van de kermis in Stramproy 
zijn verrekend bij de brandstofkosten voor de kermis in 
Weert. De brandstofkosten voor de kermissen in Tungelroy 
en Altweerterheide zijn meegenomen in de huur van 
de aggregaten. Deze kosten vallen daardoor onder het 
budget van elektriciteit.
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