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Beste raadsleden,

Verhoging ritprijzen
Op 12 juni 2018 heeft het college ingestemd met een verhoging van de ritprijzen van Kermis Weert.
Deze stijging is noodzakelijk om de hoge kwaliteit van de kermis te kunnen handhaven en bij de top
van Nederlandse kermissen te blijven horen.

De ritprijzen voor 'kinder- en familievermaak' worden maximaal € 0,30 duurder. Dit houdt in dat de
attracties die vorig jaar een ritprijs van € 1,20 of € 1,50 hanteerden, dit jaar € 1,50 respectievelijk
€ 1,80 kosten. De ritprijs voor het 'grootvermaak' stijgt van € 2,00 naar € 2,50. Eenzelfde verhoging
geldt voor 'buitengewoon vermaak': van maximaal € 4,00 naar maximaal € 4,50.

De prijsverhoging is zo laag mogelijk gehouden. Kermis Weert blijft in verhouding tot andere
kermissen - zeker wanneer je vergelijkt met Tilburg of Leiden - goedkoop. Daarbij is de stijging zo
lang mogelijk uitgesteld. Afhankelijk van het soort vermaak dateren de laatste verhogingen van 4 tot
10 jaar geleden. Er heeft géén tussentijdse inflatiecorrectie plaatsgevonden. Ondertussen hebben
exploitanten wel te maken gekregen met flinke kostenstijgingen onder andere veroorzaakt door hogere
transportkosten en vooral aangescherpte verplichte veiligheidskeuringen. De marges kwamen voor hen
zo onder druk te staan, dat deelnemen aan Kermis Weett steeds minder aantrekkelijk werd. De
prijsstijging komt dan ook volledig ten gunste van de exploitanten en heeft geen invloed op de
pachtinkomsten.

Met deze maatregel gaat het college ervan uit dat Kermis Weert aantrekkelijk genoeg blijft voor
exploitanten. Dit betekent dat er ook in de toekomst voldoende variatie zal zijn met hoogwaardige
attracties waaronder publiekstrekkers, waarbij het prijsniveau dusdanig laag blijft dat bezoekers de
kermis in toenemende of dezelfde mate weten te vinden.
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[lrr¡ rrzaamlraid karrnie
Wij hebben uw raad per brief op 24 oktober 2OL7 reeds bericht over duurzaamheid van de kermis.
Hierbij informeren wij u over de laatste stand van zaken.

Bij gebrek aan efficiënte, duurzame en betaalbare alternatieve energievoorzien¡ngen wordt nog steeds
gebruikgemaakt van dieselaggregaten. Het aansluiten van de kermis op het vaste net zou om een
investering van circa € 2.000.000,00 vragen. Om de schadelijke emissie te beperken, wordt bij de
dieselaggregaten een additief gebruikt (extra middel toegevoegd) dat zorgt voor een schonere uitstoot
En na sluiting van de kermis worden de dieselaggregaten direct uitgeschakeld. Attracties die
nachtstroom nodig hebben, denk hierbij bijvoorbeeld aan koelingen, worden daarvoor op het vaste net
aangesloten.

De lichtmasten in het kermisgebied zijn aangepast zodat ze makkelijker te ontkoppelen zijn. Ze
kunnen sneller worden weggehaald en teruggezet, waardoor vrachtwagens niet onnodig lang met
draaienrle motor staan te wachten. Dit zorgt voor minder uitstoot en minder overlast.

Veel kermisexploitanten maken inmiddels gebruik van ledverlichting wat het stroomverbruik beperkt.
Bij de keuze voor exploitanten wordt duurzaamheid ook meegewogen.

Op dit moment wordt met de horecaondernemers de mogelijkheid onderzocht om met plastic

statiegeld glazen te werken. Tijdens alle evenementen in Weert, dus ook tijdens de kermis, wordt
plastic drinkgerei gebruikt. Dit is een goede veiliglreidsmaatregel (geen kapot glas op straat) maar
zorgt natuurlijk voor meer gebruik van plastic en meer afval in de openbare ruimte. Dit kan mogelijk
verholpen worden door statiegeld op de bekers te zetten. Als dit in Weert wordt ingevoerd, zal dat ook
tijdens de kermis gelden.

Prikkelarme kermis
Tijdens de kermis in Stramproy wordt dit jaar gestart met een proef van een prikkelarme kermis. Deze
proef is op zaterdagmiddag en zal in eerste instantie één uur duren. Het geluid zal minder hard zijn, de
snelheid van de attracties wordt waar mogelijk aangepast, lichtflitsen worden vermeden en er zal meer
tijd zijn om in en uit te stappen. Op deze manier is de kermis betertoegankelijk voor hooggevoelige
mensen of mensen met bijvoorbeeld autisme, ADHD, epilepsie of een verstandelijke beperking. Er zal,
afhankelijk van de ervaringen en bezoekersaantallen, worden bekeken of in de toekomst in Weert ook
een proef zal worden uitgevoerd en of de prikkelarme kermis in Stramproy zal worden voortgezet.
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