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Evaluatie Carnaval 2018

Voorstel

1. De evaluatie carnaval 2018 vast te stellen.
2. In te stemmen met de uitvoering van de actiepunten uit de evaluatie carnaval

Weert 2018:
2.1. Handhavingsopzet glas of plastic met de kermis herhalen.
2.2. Afval en reiniging binnenstad met carnaval intensiveren.
2.3. Geluidseisen voor Wieerter 11 opnemen in de toekomst;
2.4. Indieningstermijn voor evenementen strikter hanteren en dit communiceren
met betreffende orga n isatoren.

Inleiding

Tijdens carnaval 2Ot8 zijn er meerdere evenementen georganiseerd en waren er allerlei
activiteiten bij de lokale horeca. Deze evaluatie heeft betrekking op de binnenstad van
Weert, omdat hier de meeste buitenactiviteiten plaats hebben gevonden.
Ten behoeve van de evaluatie zijn alle aspecten ten aanzien van openbare orde,
veiligheid, volksgezondheid en het milieu getoetst en gemonitord.

Beoogd effect/doel

zorg dragen voor een goede afstemming tussen de diverse evenementen en de
activiteiten van de horeca gedurende de carnaval. Doel de veiligheid van bezoekers en de
openbare orde te waarborgen en de overlast tot een minimum te beperken tijdens
carnaval.
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Alle carnavalsactiviteiten in de binnenstad ziin goed verlopen. Er heerste een
goede sfeer en er waren kwalitatief goede evenementen.

Overleg vooraf en tijdens de evenementen met alle organisatoren en instanties is

positief verlopen. De aandachtspunten op individueel evenementenniveau worden
met de betrokken organisaties besproken.

2. In de evaluatie zijn een aantalaanbevelingen gedaan die de veiligheid en

openbare orde kunnen vergroten en overlast kunnen beperken.

In het evaluatieverslag (zie bijlage) zijn de onderwerpen op hoofdlijnen benoemd
en omschreven.
2.L.L. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan waarbij glas is gebruikt. Met

de regel is hiermee het beoogde effect bereikt.
De ingezette handhavingsopzet heeft hieraan positief bijgedragen.
Gebleken is dat het hierbij essentieel is dat voortdurende monitoring van
de externe en interne afspraken onduidelijkheden vooraf en tijdens de
uitvoering voorkomt.

2.2.L. Met de regel glas of plastic komt er nog steeds drinkgerei (nu van plastic)
in de openbare ruimte terecht. Daarom is het van belang om intensief en
dagelijks een veegronde te hebben in de binnenstad inclusief zijstraten.
Ook na de grote optocht een extra veegronde langs de optochtroute is aan
te bevelen om extra afval te voorkomen. Afspraken met de
horecaondernemers over hun bedrijfsafval vragen aandacht. Dit zal worden
besproken met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Weert in het
geplande overleg naar milieuvriendelijke en duurzame oplossingen voor
plastic drinkgerei.

2.3.t. De Wieerter 11 hebben voor geluidsoverlast gezorgd. Dit kan in de
toekomst voorkomen worden door het opleggen van geluidsvoorschriften.

2.4.L. De voorbereiding en afstemming met en tussen meerdere evenementen
vraagt voldoende informatie van organisatoren en voorbereidingstijd voor
externe en interne partners. Extra aandacht hiervoor kan het
vergunningverleningsproces verbeteren en versnellen.

Kanttekeningen en risico's

Financiële, personele en juridische gevolgen

Uitvoering/evaluatie

In overleg treden met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Weeft en horecaondernemers
over een gezamenlijk alternatief naar een milieuvriendelijk en duurzaam drinkgerei.

l^
Gom municatie/ participatie

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Weert, Bewoners Organisatie Binnenstad,
Horecaondernemers en evenementenorganisaties en interne organisatie waarvoor dit
besluit van toepassing is informeren.

1

Overleg gevoerd met
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Intern:

Deelnemers mu ltid isciplinair evenementenoverleg

Extern:

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Weert.
Bewoners Organ isatie Binnenstad Weert.

Bijlagen:

Evaluatieverslag Carnaval Weert 2018.
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Gemeente Weert Evaluatie carnaval 9 tot 13 februari 2O18

Activiteiten
Nieuwe Markt Wieert Alaaif op 11 februari 2018

Markt Muziek op podium en prijsuitreiking grote optocht op zondag 10 februari
2018, muziek op podium op maandag 11 februari 2OL8, Fieest oppe
Merrentj op dinsdag 12 februari 2018.

Grote stadoptocht op zondag 10 februari 2018 en kinderoptocht op
maandag 11 februari 2018, Wieerter 11 (een rondtrekkend voertuig met
carnavalisten en muziek) op maandag 11 februari 2018.

Binnenstad/Singels

Wijken/dorpen:

Aanvullend:

Diverse optochten

Regels glas of plastic.

Voorbereiding
Probleem blijft de aanvraagtermijn voor evenementen. De vergunningverleners moeten vaak bij de
organisatoren vragen om tijdig de benodigde informatie in te dienen. De termijn die gehanteerd
wordt is 8 (A evenementen) tot 14 (B-evenementen) weken. In de praktijk was dit 3 en2 weken
voor de activiteit. Een goede en tijdige beoordeling komt hiermee onder druk te staan.
De aanvragen voor activiteiten in de dorpen en wijken zijn goed en tijdig verlopen.

De voorbereiding rondom de regels voor glas en plastic zijn zowel extern als intern intensief
geweest. Het verzoek vanuit de horecaondernemers om strikt te handhaven heeft intern extra
aandacht gehad. Er is een handhavingsactie voorbereid en gecommuniceerd met de
horecaondernemers en uitvoerende partners. Interne afspraken over afstemming,
informatievoorziening en opvolging zijn gemaakt. Iedereen was hiermee vooraf op de hoogte van
alle afspraken. Onduidelijkheid voor de ondernemers en handhavers is hiermee vooraf uitgesloten.

Uitvoering
Tijdens de carnaval zijn dagelijks controle rondes geweest waarbíj alle horecagelegenheden (76) in
de binnenstad zijn bezocht ten aanzien van de regels glas of plastic. Hierbij is bij geen enkele
ondernemer een overtreding geconstateerd. Ondanks alle commotie vooraf hebben de
ondernemers met de carnaval overwegend positief gereageerd op de regel. Dit heeft zich mede
laten zien in een 100o/o naleefgedrag door de ondernemers.
Er hebben zich geen incidenten voorgedaan waarbij glas is gebruikt. Met de regel is hiermee het
beoogde eftect bereikt.

Op de vrijdag was er even onduidelijkheid over het extra afval wat door de regel zou ontstaan.
Algemeen uitgangspunt is dat ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfsafual.
Echter het is net als met glas te verwachten dat ook het plastic in de openbare ruimte terecht komt. Het veiligheidsaspect is
met de regel gewaarborgd maar het aspect afual blijft. Hierop zijn op zaterdag extra veegrondes door de reinigingsdienst
georganiseerd voor elke camavalsdag. Nawaag bij de Bewoners Organisatie Binnenstad laat weten dat hierbij in de toekomst
ook aandacht voor de steegjes en zijstraten zeer wenselijk is. Plastic verspreidt zich makkelijker over een groot gebied.
Ook een extra veegronde na de optocht over en langs de optochtroute kan bijdragen aan het
verminderen van afual/rommel in de openbare ruimte.

Controles terreininrichting van de evenementen zijn uitgevoerd tijdens opbouw evenement Markt
en Nieuwe Markt. Hierbij zijn geen problemen geconstateerd.

Aandachtspunten
De inzet ten aanzien van reiniging van de binnenstad nogmaals bezien voor de carnaval. Niet enkel
vegen ook ruimen van de bakken is hierbij een aandachtspunt. Ook het afval wat in steegjes en
zijstraten en na de optocht op straat terecht komt.
Het geproduceerde geluid op zondag voorafgaand aan de carnaval tijdens de Prinsenreceptie was
onbekend en daarmee niet vergund.
Op maandag met de Wieerter 11 bleek deze activiteit een aanzienlijk geluidsniveau te hebben wat
tot enkele klachten heeft geleid.



Het opruimen van de overkapping van de Rogstaekers werd een dag later gedaan dan in de
vergunning opgenomen. Hierdoor kon de binnenstad niet tijdig gereinigd worden en vonden de
afbouwwerkzaamheden plaats tijdens 2 uitvaartdiensten. Hierdoor ontstond hinder voor de
uitvaartmissen en daarnaast ook voor de ondernemers.
De activiteiten zelf van de Rogstaekers zijn goed verlopen.
Het evenement Wieert Alaajf is prima verlopen. Hier is 1 klacht binnen gekomen ten aanzien van
geluid. Het evenemententerrein is na het evenement tijdig en schoon opgeleverd door de
organisatie van Wieeft Alaaif.

Algemene opmerkingen
Ten aanzien van het schoon houden van de binnenstad is in de concessie opgenomen dat dit
tijdens de carnaval door de reinigingsdienst wordt verzorgd. Hier was tijdens de carnaval
onduidelijkheid over. Afstemming hierover voor de toekomst is inmiddels opgepakt.

Pluspunten
Communicatie vooraf en tijdens carnaval met alle horecaondernemers, organisatoren en ¡nstanties.
Alle carnavalsactiviteiten in de binnenstad zijn goed verlopen. Goede sfeer en kwalltatlef goede
evenementen.
Positieve medewerking van alle horecaondernemers aan de regels voor glas of plastic. Tijdens de
controles bleek een 100o/o score te zijn gerealiseerd.
Vooraf gemaakte strakke en duidelijke afspraken rondom de handhaving van de regels voor glas of
plastic.
Iedereen heeft positief meegewerkt.

Aanbevelingen
. l-landhavingsopzet glas of plastic met de kermis herhalen.
. Afual en reiniging binnenstad met carnaval intensiveren naar dagelijkse ronden en na de

optocht in de binnenstad. Hierbij ook het dagelijks ledigen van de ondergrondse containers
en afual in steegjes en zijstraten en na afloop van de optocht meenemen.

¡ Geluidseisen voor Wieerter 11 opnemen in de toekomst.
. Indieningstermijn voor evenementen strikter hanteren en dit communiceren met

betreffende organ isatoren.

Weert, 1 maart 2018
L. Creemers


