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Samenvatting

Van vrijdag 28 september tot en met woensdag 3 oktober 2018 heeft de Weert kermis plaats 
gevonden. Deze stadskermis is het grootste evenement van Weert en behoort tot de top 3 van 
Nederland. Ieder jaar vindt er na het evenement een evaluatie plaats om lessen uit te trekken voor 
volgende edities. Hieronder volgt een overzicht met de verschillende aanbevelingen en 
aandachtspunten waar deze evaluatie toe geleid heeft voor de Weert kermis van 2019. 

Voorstellen

Algemeen
 Samenstelling van de huidige functies in team behouden;
 Projectmatig werken verder door ontwikkelen;
 In 2019 een groter pand huren voor de pop up store; 
 Voortzetten en uitbreiden verkoop merchandise;
 De deelname van het aantal scholen aan project Weird Kermis uitbreiden in samenwerking met 

Spark Tech Lab;
 Op donderdag en vrijdag voor aanvang kermis oud papier ronde door de binnenstad;
 In te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden.

Veiligheid
 Samenwerking VKR voortzetten;
 Geen tent plaatsen op de Oelemarkt i.v.m. publiekscapaciteit op het plein;
 Een Lood functie in te richten door een verkeersregelaar te motor calamiteitenvoertuigen te 

laten begeleiden;
 In 2019 alle kermisdagen hetzelfde commandocentrum incl LED schermen in te zetten als in 2018 

op het Collegeplein;
 Ook in 2019 alle kermisdagen mobiel cameratoezicht in te zetten op dezelfde dagen en tijden als 

2018;
 In 2019 de cameraposities vroegtijdig in overleg met de politie opnieuw bekijken, zodat er een 

nog beter overzicht gecreëerd kan worden.

Aandachtspunten 

Algemeen
 Studenten van het Gilde in 2019 inzetten bij het verkeer-vrijhouden van de pleinen tijdens de op 

– en afbouw van de kermis;
 Herkenbaarheid kermis coördinator en assistent vergroten bij bezoeker en externe partner;
 Maatregel bij het Swaentje voortzetten.

Facilitaire aangelegenheden
 De fietsstalling op Centrum Noord handhaven t/m dinsdagavond;
 De situatie Kiss en Ride bekijken.

Veiligheid
 Alle hulpdiensten die op Weert kunnen worden aangestuurd voorzien van 

calamiteitenplattegrond door ambulancezorg;



5

 OvD-E tijdens de op – afbouw van het evenement al meenemen in de alarmering, hierin de 
gebiedsbepaling meenemen;

 In 2019 bekijken hoe we erop kunnen wijzen om de biologische plastic bekers te scheiden van 
het restafval;

 Extra duidelijk maken dat het type drank niks uitmaakt voor glas en plastic beleid; 
 Glas & Plastic visuele inspectie onvoldoende. Controle uitbreiden door glas / plastic in de hand te 

nemen;
 Stadstoezicht tijdig aanwezig voor opbouw kermis. Het verkeervrij houden van de pleinen;
 Omliggende terreinen vuurwerkterrein parkeerverbod invoeren. ( veiligheidscirkel );
 Bijhouden en terugkoppelen bij welke attractie een incident heeft plaatsgevonden; 
 Opleveren van rasterkaarten, zodat de communicatie tussen de centralist in het 

commandocentrum en de EHBO beter kan verlopen;
 Het vervallen van de EHBO post op de Dries continueren; 
 Samenwerking met First Aid Services voortzetten in dezelfde constructie;
 Centralist EHBO laten plaatsnemen in het commandocentrum;
 Volgend jaar geen enkel voertuig toelaten tot de kermis tijdens openingsuren (ook geen 

bewoners); 
 Roadblocks plaatsen in een andere vorm/hoedanigheid; 
 Onmogelijk maken om langs de zakpaal op de Oelemarkt te rijden.

PR, communicatie en participatie
 Aankleding binnenstad verder uitbreiden.

Overige zaken
 Juridisch medewerker beschikbaar via oproep.
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1. Inleiding
Van vrijdag 28 september tot en met woensdag 3 oktober 2018 heeft de Weert kermis plaats 
gevonden. Deze stadskermis is het grootste evenement van Weert en behoort tot de top 3 van 
Nederland. Het is belangrijk een dergelijk evenement te evalueren. Deze evaluatie is breed tot stand 
gekomen met input vanuit zowel de interne ambtelijke organisatie alsook vanuit externen. Extern 
waren dat de kermisexploitanten, de ondernemers binnenstad (BIZ-O en CMW), de horeca 
binnenstad incl. Horeca Nederland afdeling Weert, bewonersorganisaties BOB en wijkraad Fatima en 
uiteraard de veiligheidspartners (politie, brandweer, GHOR en Veiligheidsregio).

Dit evaluatierapport wordt na vaststelling door het college van B&W doorgeleid naar de 
gemeenteraad. De output van deze evaluatie dient als input voor de kermis van 2019.

2. Aard en omvang evenement 
Weert kermis is een begrip in Nederland. Deze kermis is de op één na grootste van Nederland met 
circa 130 attracties verdeeld over 7 kermispleinen. De Weerter kermis staat bekend om haar 
gevarieerde aanbod, betaalbare ritprijzen en gezelligheid. De kermiswereld ziet Weert kermis als 
voorbeeld voor de rest van Nederland. Dit evenement trekt elk jaar honderd duizenden bezoekers. 
Schattingen hierover lopen uiteen van 250.000 tot 500.000 over alle 6 de kermisdagen. 

Bezoekers komen uit Zuidoost Nederland alsmede uit de Belgische en Duitse grensstreek. De kermis 
van 2018 kende alle dagen redelijk weer, met temperaturen tussen de 8 en 20 gr C. Alleen maandag- 
en dinsdagmiddag waren er periodes met regen. Een ander weersaspect dat speelde was dat het ’s-
avonds erg snel afkoelde. 

3. Evaluatie kermis 
De aandachtspunten uit de evaluatie 2017 zijn opgepakt.

4. Algemeen
4.1 Personele inzet
4.1.1 Bestuurlijk

De bestuurlijke voorbereidingen waren in handen van de stuurgroep kermis, bestaande uit de 
portefeuillehouder kermiszaken en de portefeuillehouder veiligheid, de kermiscoördinator en de 
veiligheidscoördinator. 

4.1.2 Kermisteam
Het kermisteam bestaat uit:

 Peter Claassen, interim afdelingshoofd Openbaar Gebied;
 Marja van Pol, Kermiscoördinator;
 Steffi Bongers, Assistent Kermiscoördinator;
 Huub van Buggenum, Facilitair coördinator evenementen;
 Henk van Bree, Medewerker plaatsing kermis (inhuur);
 Jos Wessels; begeleiding Gilde Studenten (werkervaringsplek).
 Roel van der Heijde, Veiligheidscoördinator en Officier van Dienst Evenementen (tijdelijk 

ingevuld);
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Aandachts- en verbeterpunten projectorganisatie

Het kermisteam kent de afgelopen jaren veel wisselingen in personen en functies. Het team is op 
zoek naar een stabiele en projectmatige aanpak. Dat is in de evaluatie van de kermis editie 2016 al 
naar voren gekomen. Zodra er een stevig fundament ligt kan er ook gebouwd worden aan het 
evenement. Denk aan doorontwikkeling o.a. stadspromotie, en innovatie o.a. duurzaamheid. De 
functie van assistent kermis coördinator  is in de vorm van een combinatiefunctie met administratief 
ondersteuner OG ingevuld. De juiste invulling en verdeling van de functie uren wordt nog bekeken. 
De invulling van de functie voor veiligheidscoördinator is nog niet duidelijk.

Voorgesteld wordt:
 Samenstelling van de huidige functies in team behouden, zodat gebouwd kan worden aan de 

toekomst van het evenement. 
 Ook in 2019 zal projectmatig werken verder doorontwikkeld worden.

4.1.3 Stagiaires Gilde Opleidingen: toezicht & handhaving
Tijdens alle zes de kermisdagen alsmede de opbouw- en de afbouwfase hebben we de beschikking 
gehad over 44 leerlingen van de opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid (HTV) van de Gilde 
Opleidingen uit Roermond. De 44 leerlingen kwamen zowel uit het tweede als het derde leerjaar. 
Deze leerlingen zijn door het college van B&W aangewezen als toezichthouder in de zin van artikel 
5:11 Algemene Wet Bestuursrecht. Zij zijn tijdens de draaifase van de kermis ingezet voor de functies 
van: 
 Toezichthouder op calamiteitenroutes;
 Toezichthouder op hinderlijk stallen fietsen;
 Preventie project zakkenrollerij;
 Toezichthouder rondom de Oelemarkt (alleen op vrijdag, zaterdag en zondag);
 Toezichthouder voor en tijdens de vuurwerkshow.

De derdejaars hebben de gehele kermis meegedraaid met het team stadstoezicht Weert. 
Tijdens de opbouw- en afbouwfase zijn de studenten van het Gilde ingezet om de leerlingenstromen 
van en naar middelbare scholen ’s morgens en ’s middags te begeleiden. 

De ervaring met de inzet van deze leerlingen was wederom positief. Door de veelzijdigheid van het 
evenement konden de leerlingen ruime en brede praktijkervaring opdoen. Daarbij vormden ze een 
waardevolle aanvulling op de aanwezige toezichtscapaciteit. 

Aandachtspunten:
 Studenten in 2019 inzetten bij het verkeer-vrij houden van de pleinen tijdens de op- en 

afbouw van de kermis. 

4.1.4 Pop-up store
Dit jaar is voor het eerst een zogenaamde pop-up store geopend in het thema van de kermis. In deze 
pop-up store kon men informatie inwinnen over de kermis. Daarnaast werd er merchandise verkocht 
met Weert Kermis als merk. De verkoop is zeer positief verlopen. De bezoekers van de kermis 
hebben de pop-up store als zeer positief ontvangen.
 
De openingstijden van de pop-up store zijn gekoppeld aan de openingstijden van de kermis en de 
pop up store werd telkens bemand door twee ambtenaren van de gemeente die de merchandise 
verkochten en de bezoekers informeerden. 
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Tevens stond in de pop-up een miniatuur kermis opgesteld waar bezoekers van jong tot oud van 
hebben genoten. Naast de miniatuur kermis stond Spark Tech Lab in de pop-up store. Het Spark Tech 
Lab is een regionaal techniek atelier. Schoolgroepen vinden in het lab alles om invulling aan 
technieklessen te geven. Het Spark Tech Lab en de gemeente Weert hebben een nieuw project 
ontwikkeld voor de Weerter basisscholen: Wierd Kermis. Door de deelnemende groepen zijn 
attracties van de toekomst gebouwd. In een finale in het Spark Tech Lab zijn de beste ontwerpen 
door een vakjury gekozen. Deze ontwerpen zijn tijdens de kermisdagen tentoongesteld in de pop-up 
store.

De toegankelijkheid van het pand bleek tijdens de kermis niet geschikt voor de minder valide 
bezoekers. De aanwezige helling die toegang bood tot het pand bleek te stijl te zijn voor 
rolstoelbezoekers. Daarnaast bleek het pand te klein naar rato het aantal bezoekers in de pop-up 
store.

Voorgesteld wordt:
 Volgende jaar wenselijk om een groter, toegankelijker pand te huren.
 Voortzetten en uitbreiden verkoop merchandise
 Voor 2019 bekijken om de deelname van het aantal scholen uit te breiden aan het project 

Wierd Kermis in samenwerking met Spark Tech Lab. 

4.2 Projectactiviteiten 
De ambtelijke voorbereidingen van de kermis werden door het kermisteam getroffen.        
De projectactiviteiten zijn:

 Ontwerpen van de kermis op de diverse pleinen;
 Scouten attracties om als nieuwe publiekstrekker te fungeren;
 Verpachten kermis aan de exploitanten;
 Opstellen van verkeers- en bereikbaarheidsplan/afstemmen parkeerfaciliteiten;
 Inventariseren te verwijderen en terug te plaatsen objecten openbare ruimte;
 Tijdelijke stroom- en watervoorzieningen regelen;
 Inkoop, inhuur van diensten en materialen;
 Waarborgen veiligheidsaspecten kermis;
 Input voor communicatie;
 Uitvoering kermis;
 Evaluatie kermis.

4.3 Kermisbonden
Met beide kermisbonden is de kermis 2018 geëvalueerd. Alle kermispleinen zijn besproken. De 
kermis is door de bonden als succesvol benoemd. Enkele punten uit de het gesprek zijn:

 Zorgen voor een goede herkenbaarheid van de kermis coördinator en assistent bij  
bezoekers en externe partners.

 Locatie aggregaat op het Bassin verplaatsen.
 Zichtlocaties zijn op een aantal plaatsen goed ingevuld. Dit nog meer verbeteren.
 Oprijplan meesturen met het contract naar exploitanten 
 Meer aandacht voor de opening van de kermis
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4.4 Vroegtijdig overleg specifieke horecazaken
4.4.1 ’t Swaentje

Het voorgaande jaar (2017) leverde de situatie bij ’t Swaentje op vrijdagavond een opstopping in de 
doorstroom van het publiek. Het uitgaanspubliek positioneerde zich op de Stationsstraat. In overleg 
met de uitbater is besloten om met gebruik van de eigen plantenbakken een fysieke afscheiding te 
creëren tussen het terras en de promenade. Dit jaar heeft het café opnieuw voor deze oplossing 
gekozen en dat heeft hetzelfde positieve resultaat tot gevolg gehad. Hierdoor was de doorstroming 
van de kermisbezoekers op deze locatie alle kermisdagen gegarandeerd.

Voorgesteld wordt: 
 ‘t Swaentje heeft aangegeven dat deze oplossing zeer effectief was. Voortzetten voor de 

komende jaren.

5. Facilitaire aangelegenheden
5.1 Bereikbaarheid & parkeren
5.1.1 Algemene zaken

Om de bereikbaarheid van de binnenstad te optimaliseren is in 2015 gestart met een verbeterslag in 
het bereikbaarheidsplan. Middels heldere bewegwijzering zijn de binnenstad en haar 
parkeervoorzieningen goed bereikbaar. Op die manier kunnen bezoekers zowel de kermis als de 
winkels en andere voorzieningen bezoeken. 

5.1.2 Gebruik parkeervoorzieningen
Het parkeerterrein van Q-park gelegen aan de Parallelweg had net als het voorgaande jaar 
problemen met de slagbomen. Daardoor stonden de slagbomen omhoog en konden bezoekers daar 
gratis parkeren. 

Centrum garage Station garage Ursulinen Walburg
2017 € 4.969,- 2017 € 6.907,- 2017 € 2.599,- 2017 € 11.854,-
2018 € 4.803,- 2018 € 5.059,- 2018 € 2.267,- 2018 € 8.359,-
Verschil - € 166,- Verschil - € 1.848,- Verschil - € 332,- Verschil - € 3.495,-

In totaal zijn er € 5.841,- minder inkomsten gegenereerd in de parkeergarages. De lagere inkomsten 
zijn te relateren aan de uitgifte van meer abonnementen en de lagere bezoekersaantallen tijdens de 
kermis. 

De Kiss & Ride heeft dit jaar veel aandacht gevraagd van de verkeersregelaars. Men negeert de 
aanwezige bebording en rijdt door tot aan het NS station. Met de aanwezigheid van de bussen levert 
het onhandelbare situaties op. 

De fietsenstallingen worden veelvuldig gebruikt door de bezoekers van de kermis. De locaties zijn 
prima bevonden, maar de locatie C-Noord werd op zondagavond al afgebroken. Deze is opnieuw 
opgezet, omdat er blijkbaar voldoende vraag naar was. Deze is tot en met dinsdagavond druk 
bezocht. 

Voorgesteld wordt:
 De fietsstalling op Centrum Noord handhaven tot en met dinsdagavond; 
 De situatie van de Kiss & Ride opnieuw bekijken. 
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5.1.3 Verkeersregelaars VKR United Weert
Als ondersteuning heeft dit jaar VKR United Weert de kermis ondersteunt. Deze organisatie met 
professioneel opgeleide verkeersregelaars werkt tegen vergoeding van een vrijwilligersuurloon. Ze 
zijn een kundige en gedreven organisatie die meedenkt in oplossingen. 

Voorgesteld wordt: 
 Ook in 2019 gebruik maken van de diensten van VKR Weert.

5.2 Terrein pakwagens en woonwagenterrein 
Voor het 2e jaar op rij is gekozen om de haven bij de industriekade in te richten als 
woonwagenterrein. De locatie op de St. Maartenslaan is in 2017 komen te vervallen op advies van de 
brandweer in het kader van veiligheid. Ten opzichte van vorig jaar zijn er verbeteringen aangebracht 
in de zin van water, stroom en verlichting. De exploitanten zijn zeer te spreken over de nieuwe 
locatie. 

5.3 Afvalplan
Dit jaar zijn er 50 rolcontainers á 1100 liter geplaatst voor het evenement. Deze zijn op 
vrijdagmorgen 28 september voor de aanvang van de kermis geplaatst. Al deze containers werden 
iedere ochtend leeggemaakt. Er wordt geconstateerd dat het aantal voldoende is, en toch zijn er 
vaak nog rommelige posities in de binnenstad. Dat kan verschillende oorzaken hebben, waaronder;
 Positionering: ondernemers verrijden de containers naar hun zaak, waardoor de spreiding 

niet meer dekkend is. Het vastleggen van de containers biedt geen oplossing, omdat het zeer 
tijdrovend is met het ledigen. Daarnaast is het ook niet overal mogelijk. 

 Aanwezigheid van de vaste kleine prullenbakken in de binnenstad: een prullenbak nodigt uit 
om afval in te deponeren. Zodra deze vol is blijft men het afval bij deze prullenbakken 
neerleggen. 

 Lediging 1100 liter prullenbakken: zodra deze werden geledigd was de deksel in veel gevallen 
dicht bij het terugplaatsen. Gebleken is dat als één persoon afval op de deksel zet de 
volgende voorbijgangers niet meer de moeite nemen om de deksel te openen, waardoor het 
er rommelig uitziet en de inhoud van de prullenbak onbenut blijft. 

Op voorhand zijn de ondergrondse containers op plaatsen weggehaald, waar dat nodig werd 
bevonden. Daarvoor zijn 1100 liter prullenbakken op andere plaatsen gekomen. Directe 
buurtbewoners zijn per brief geïnformeerd over deze tijdelijke wijziging. Wat betreft oud papier zijn 
er dit jaar geen acties ondernomen. Dat is toch wenselijk, omdat de kermisexploitanten met 
verkoopzaken veel van hun waren bij zich hebben in dozen die ter plekken worden uitgepakt. Voor 
het afval is op dit moment geen directe bestemming, waardoor op de eerste dagen de 
restafvalcontainers snel vol zitten. 

Voorgesteld wordt: 
 Op donderdag- en vrijdagochtend voor aanvang van de kermis een oud papier ronde laten 

rijden door de binnenstad.
 Bekijken of er een ander type 1100 prullenbak geplaatst kan worden.
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6. Veiligheid
6.1 Voorbereiding
6.1.1 Aanloop & personele bezetting

In 2016 is aanbevolen om de kermisorganisatie te versterken met deskundigheid op het gebied van 
veiligheid. Daar is gehoor aan gegeven door in 2017 de vacature open te stellen voor 24 uur in de 
functie van assistent kermiscoördinator bekleed met het aspect veiligheid. Begin 2018 is deze functie 
vrij gekomen, omdat de in 2017 aangestelde ambtenaar binnen de gemeente een andere functie 
heeft aanvaard. 

De rol van assistent kermiscoördinator is vanaf april 2018 tijdelijk ingevuld met een duidelijke 
taakscheiding. Het taakveld veiligheid is bij een andere ambtenaar neergelegd.
In juni is geconstateerd dat op het vlak van veiligheid moest worden opgeschaald. Daarop is de 
integrale samenwerking opgezocht tussen de afdelingen OCSW en OG om voor een korte duur de 
ambtenaar die in 2017 was aangesteld opnieuw aan te trekken in de rol van veiligheidsregisseur. 
De veiligheidsregisseur draagt er zorg voor dat enkele weken voor de kermis de kermis in het 
veiligheidsberaad besproken wordt.

6.1.2 Risico Inventarisatie & evaluatie
In tegenstelling tot vorig jaar heeft dit jaar de risico analyse niet in februari, maar in juli 
plaatsgevonden. Deze uitgebreide sessie vond plaats onder leiding van de Veiligheidsregio/GHOR. 
Hieraan namen alle relevante partijen deel; politie, brandweer, veiligheidsregio en interne partners. 

6.1.3 Planvorming
Ter voorbereiding op de kermis zijn de volgende veiligheidsplannen opgesteld:

 Multidisciplinair Coördinatieplan Evenementen (MCP), met daarin de taken en 
verantwoordelijkheden, preparatieven en repressieve afspraken. 

 Veiligheidsplan evenementenorganisatie risicoklasse C, met daarin het activiteiten-, 
ruimtelijk- en publieksprofiel, de opbouw van de veiligheidsorganisatie en uitgewerkt de 
planonderdelen verkeer, gezondheid, brandweer, weer, communicatie en 
crowdmanagement incl. protocollen, scenario’s en procedures.

 Inzetkaart hulpdiensten met daarop alle relevante gegevens zoals bereikbaarheid 
gegevens sleutelfunctionarissen, opvanglocaties, opstelplaatsen hulpdienst, scenario’s en 
alarmering. 

 Crisisplan voor de opvang en verzorging van bezoekers, georganiseerde door de Oranje 
Kolom; Bevolkingszorg. 

6.1.4 Doorleefsessie 
Een van de actiepunten van vorig jaar was het houden van een doorleefsessie. Tijdens een 
doorleefsessie worden de scenario’s vanuit het veiligheidsplan multidisciplinair behandeld door de 
veiligheidspartners. Hierdoor weet eenieder waar zijn verantwoordelijkheden liggen. De 
veiligheidsregio is eigenaar van de doorleefsessies en aangewezen om dergelijke sessies te 
begeleiden. Door ziekte van een collega binnen de veiligheidsregio kon de doorleefsessie niet 
doorgaan. Dit was een aantal weken voor de doorleefsessie al bekend. Wat betreft de begeleiding 
van de doorleefsessies binnen de veiligheidsregio blijkt momenteel geen continuïteit aanwezig te 
zijn, waardoor de doorleefsessie uiteindelijk niet is doorgegaan. Voor 2019 gaan we de 
doorleefsessie inplannen.
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6.1.5 Schouw
Eén van de inspecties is de controle die door de brandweer wordt uitgevoerd op de brandveiligheid 
van attracties. De andere inspectieronde door brandweer, politie, veiligheidsregio en de 
veiligheidsregisseur van de kermis wordt gehouden vlak vóór de opening van de kermis, waarbij 
wordt gekeken naar bereikbaarheid van ondergrondse brandkranen en bruikbaarheid van 
calamiteitenroutes, struikelgevaar e.d.. De uitkomsten van beide inspecties worden in het eerste 
kermis-veiligheidsoverleg besproken. Hieraan nemen de Officieren van Dienst van gemeente (incl. 
kermis coördinator), politie, brandweer en GHOR deel die dat weekeinde piket hebben en die bij 
GRIP zitting nemen in het Commando Plaats Incident (CoPI). Dit overleg wordt voor gezeten door de 
gemeente Weert . 

De afdeling preventie van de brandweer is vanaf het eerste moment door de kermiscoördinator 
meegenomen aan de ontwerptafel voor de inrichting van de kermis. Dit was een zeer constructieve 
werkwijze waardoor aan de voorkant aan alle brandveiligheidseisen m.b.t. bakken en braden kon 
worden voldaan. 

6.2 Overheidspartners
6.2.1 Politie

De kermis is qua incidenten relatief rustig verlopen. Het gecombineerde toezicht van politie, 
toezichthouders en medewerkers van de gemeente hebben veel situaties direct in de kiem kunnen 
smoren. De cameraondersteuning was daarbij cruciaal. 

De politie is zeer tevreden over de professionaliteit en de kwaliteit van het cameratoezicht, maar 
vindt het aantal van 7 camera’s weinig. De politie adviseert dat ieder kermisplein moet worden 
voorzien van minimaal één camera en extra camera’s langs de looproutes. 

Voor de calamiteitendiensten zijn calamiteitenroutes ingericht. Deze zijn, zeker voor huldiensten 
afkomstig buiten Weert, complex. De politie stelt voor om een loods-functie in te richten door een 
verkeerregelaar te motor die calamiteitenvoertuigen begeleid. 

Pilot Oelemarkt
De Oelemarkt heeft zich dit jaar niet als collectief gemeld om een tent te laten plaatsen op de 
Oelemarkt. Door het plaatsen van een centrale tent is het voor de aangrenzende ondernemers 
gemakkelijker om een buitentap te plaatsen. De tent creëert een plek waaronder het uitgaanspubliek 
zich verzameld. Volgens de politie neemt de netto oppervlakte van de Oelemarkt af, waardoor er 
minder publiekscapaciteit is. Dat resulteert al snel in een overvolle Oelemarkt die de capaciteit 
uitgaanspubliek niet aan kan. Hierdoor worden mensen bijna de Kasteelsingel op gedrongen. 

Van de evenement coördinator politie en de openbare orde coördinatoren politie kwam het verzoek 
bij de gemeente binnen om het crowdmanagement te organiseren op de Oelemarkt. De gemeente 
heeft georganiseerd dat er twee verkeersregelaars staan, die het verkeer in eerste instantie 
vertragen. Daarbij heeft de politie de mogelijkheid gekregen om een omleiding in werking te stellen 
als daartoe besloten zou worden op moment van enorme drukte. Tijdens de inwerkingstelling van de 
omleiding hadden de verkeersregelaars een prominente rol om het verkeer te sturen. De bebording 
is vrijdag en zaterdag ingezet, maar niet met de reden dat het publiek wegens overmatige drukte de 
Kasteelsingel werd opgestuurd. 

Daarbij heeft de gemeente ook nog twee beveiligers ingehuurd die het publiek de Oelemarkt op zou 
sturen indien zijn de Kasteelsingel op diende te lopen. Deze inzet is niet nodig gebleken. De politie 
geeft aan dat de maatregel rust, overzicht en werkruimte creëert. De politie wil de pilot vanaf 2019 
omzetten in een permanente maatregel. 
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Voorgesteld wordt: 
 Indien er geen tent wordt geplaatst op de Oelemarkt blijkt de capaciteit ruim voldoende. De 

politie adviseert daarom om geen tent/overkapping meer toe te staan op de Oelemarkt;
 Een lood-functie in te richten door een verkeerregelaar te motor die calamiteitenvoertuigen 

begeleid.

Het uitblijven van de tent heeft meerdere voordelen: 
 Overzicht camera’s is beter;
 Netto oppervlakte wordt groter, waardoor de publiekscapaciteit groter wordt;
 Vrijere calamiteitendoorgang. 

6.2.2 Brandweer
De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige 
plaatsen’ is per 1 januari 2018 in werking getreden. In nauwe samenwerking tussen de 
kermiscoördinator, veiligheidsregisseur en de brandweer is de maatregel toegepast op de kermis. 
Het kaartmateriaal van de kermispleinen en de calamiteitenplattegronden werd als zeer goed 
beschouwd. Sinds 2016 is de kermisorganisatie van start gegaan om de plattegronden te laten 
digitaliseren en daarin zijn merkbare verbeterslagen gemaakt. 

Enige kanttekening was de opstelling van de attractie op de Dries. Deze stond door foute bouw te ver 
naar voren, waardoor een van de twee calamiteitendoorgangen minder goed toegankelijk was. 

6.2.3 GHOR / Veiligheidsregio
Vanuit de GHOR/veiligheidsregio wordt geadviseerd over veiligheid aan de organisatie van het 
evenement kermis. Zo dient er een risico inventarisatie te worden gemaakt, veiligheidsplannen te 
worden opgeleverd en een Officier van Dienst Evenementen worden aangesteld. 

Dit jaar is de aangewezen verantwoordelijke voor het C-evenement kermis wegens ziekte uitgevallen. 
Gebleken is dat haar functie goed werd opgepakt door de directe collega’s, maar de continuïteit was 
niet overal gewaarborgd. Zo kon de doorleefsessie helaas niet doorgaan. De GHOR gaat op zoek naar 
een wijze waarop continuïteit kan worden geboden. 

Daarnaast is vanuit de organisatie de vraag gesteld welke verwachtingen het GHOR exact heeft van 
de Officier van Dienst Evenementen (OvD-E). Dit wordt intern besproken en de mogelijkheden tot 
eventueel een opleiding worden bekeken. 

De OvD-E heeft tijdens de kermis een pager (pieper) die wordt aangestuurd vanuit de meldkamer. Op 
het moment dat er zich een incident voortdoet op het aangewezen evenemententerrein ontvangt de 
OvD-E daarvan een melding. Tot drie keer toe heeft de OvD-E geen melding ontvangen van de 
meldkamer. Dat kan liggen aan een menselijke fout door het niet informeren of aan de afbakening 
van het gebied waar de pieper op moet reageren. Op dit moment wordt de OvD-E enkel 
geïnformeerd tijdens draaidagen van de kermis, terwijl de op- en afbouw buiten beschouwing 
worden gelaten. Toch ligt daar al de verantwoordelijkheid voor het evenement. 

Het GHOR ontvangt van de kermisorganisatie alle opgestelde veiligheidsplannen en tekeningen, 
waaronder de calamiteitenplattegronden. Het GHOR levert ze vervolgens aan bij de ambulancezorg. 
Met name de calamiteitenplattegrond is essentieel voor de ambulancediensten om te kunnen 
bepalen wat de aanrijdroutes zijn. Niet alle ambulances die op het evenement Weert waren 
aangewezen waren in het bezit van de calamiteitenplattegronden.
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Het GHOR heeft dit jaar preventief de geneeskundige hulporganisatie vroegtijdig gecontroleerd. Zo 
wordt bekeken of het personeel dat wordt ingezet de juist papieren in zijn bezit heeft en 
gekwalificeerd is. Deze is positief bevonden. 

Aandachtspunten:
 Volgende jaar wordt in overleg met de OvD-E de gebiedsbepaling bepaald waarvan deze de 

meldingen allemaal dient te ontvangen; 
 Alle ambulances die op Weert kunnen worden aangestuurd te voorzien van de 

calamiteitenplattegrond door de ambulancezorg; 
 OvD-E tijdens de op- en afbouw van het evenement al meenemen in de alarmering. 

 

6.3 Interne partners
6.3.1 Vergunningverlening – Glas & Plastic beleid

Voor het 2de  jaar op rij is het glas & plastic beleid doorgevoerd. De regels zijn duidelijk en de 
voorbereidingen zijn prima verlopen. Zo kregen alle horecaondernemers die behoorden tot het 
aangewezen evenemententerrein een brief met daarin de spelregels. De horecaondernemers konden 
zelf aangeven wat voor functie hun etablissement had ten tijde van de kermis; restaurant of 
cafébedrijf. Afhankelijk van die keuze verschilden de regels in toepassing van glas & plastic voor de 
ondernemer. 

Mocht worden geconstateerd dat de regels niet werden nageleefd, dan hadden de handhavers de 
opdracht een bestuurlijke waarschuwing uit te delen. Daarbij zat een mogelijkheid tot herstel. Mocht 
men zich daar niet aan houden dan kon de burgemeester per direct gebruik maken van zijn 
bevoegdheid om de horecagelegenheid te sluiten. Dit is niet van toepassing geweest. Uiteindelijk 
heeft één restaurant/café tijdens de kermis de regels overtreden en is aangeschreven. 

Horecaondernemers en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Weert hebben de gemeente gevraagd 
naar mogelijkheden om gezamenlijk te zoeken naar milieuvriendelijk drinkgerei. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft besloten om €7.500, - toe te kennen aan KHN Weert voor de 
inkoop van PLA bekers en de promotie van Weert. De PLA bekers zijn bedrukt met logo’s van het van 
Hornejaar, KHN en de leverancier om samen Weert te promoten. Deze bekers konden door de 
horecaondernemers worden ingekocht tegen een gereduceerde prijs en daar is ruimschoots gebruik 
van gemaakt. De maximale aanvraag is namelijk benut. 

Als laatste aanvulling gaf de Officier van Dienst Gezondheid aan dat het beleid goed lijkt te werken, 
omdat er geen enkele verwonding is behandeld veroorzaakt door glas. 

Aandachtspunten:
 In 2019 bekijken hoe we erop kunnen wijzen om de plastic bekers te scheiden bij het afval;
 Aanscherpen regels dat de inhoud (type drank) niet uitmaakt voor de toepassing van glas of 

plastic;

6.3.2 Boa’s stadstoezicht 
De gemeentelijke Boa’s van de afdeling Stadstoezicht surveilleerden op alle kermisdagen. 
Stadstoezicht controleerde o.a. op verbod parkeren op groenstrook en op gevaarlijk parkeren in de 
wijken rondom de kermispleinen. 

Tijdens het vuurwerk is dit jaar extra aandacht besteed wat betreft de personele bezetting. Er waren 
voldoende medewerkers aanwezig om het terrein autovrij te maken. Desondanks was de 
naastgelegen parkeerplaats gevuld met auto’s. 
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Dit jaar stonden de Boa’s middels hun eigen portofoon in verbinding met het commandocentrum. 
Daar stond ook een portofoon van stadstoezicht gepositioneerd die werd beheerd door de operator. 

Aandachtspunten:
 Glas & plastic; visuele inspectie onvoldoende. Controle door glas/plastic in hand te nemen, 

zodat constateringen gedaan kunnen worden;
 Tijdig aanwezig bij de opbouw van de kermis op de pleinen, zodat eventueel geparkeerde 

auto’s tijdig verwijderd kunnen worden of potentiele bezoekers gewezen kunnen worden op 
het geldende parkeerverbod;

 Voor de omliggende terreinen van het vuurwerkterrein een parkeerverbod invoeren.

6.4 Externe partners
6.4.1 First Aid Services; ALS & BLS

Conform advies van het GHOR is tijdens alle kermisdagen geneeskundige hulpverlening ingezet in de 
vorm van EHBO-ers, ALS-ers en BLS-ers. Het advies is gebaseerd op het type evenement, het type 
bezoeker en het aantal bezoekers dat we als organisatie verwachten. 

Op basis van het aantal zorgcontacten van het voorgaande jaar en de spreiding over de beschikbare 
EHBO-posten is voor 2018 besloten om de post op de Dries te laten vervallen. De inzet van 
hulpverlening wordt daar opgevangen door een mobiel bike-team in te zetten. Het vervallen van 
deze post heeft geen enkel probleem opgeleverd en de uren waarop het bike-team is ingezet zijn ook 
als positief ervaren. 

FAS geeft aan de kermis als positief, maar rustig te hebben ervaring. Ten opzichte van het 
voorgaande jaar heeft dit jaar geen centralist van de EHBO plaatsgenomen in het 
commandocentrum, maar vond de aansturing plaats vanuit het commandocentrum naar één 
centraal meldpunt op locatie. Vervolgens gaf het meldpunt dit door aan de directe collega’s van de 
EHBO. Omdat dit redelijk tijdrovend en minder overzichtelijk is, stelt het FAS voor om volgend jaar 
toch plaats te nemen in het commandocentrum. 

Dit jaar zijn er opvallend minder zorgcontacten op de kermis ten opzichte van het voorgaande jaar. In 
2017 waren dat er 102 ten opzichte van 64 in 2018. De organisatie van FAS relateert dit aan het 
weer, de verplaatsing van EHBO posten en de bezoekersaantallen.

Aantal zorgcontacten kermis 2018:
Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Totaal

Zorgcontacten 10 11 10 8 7 10 56
Huisartsenpost 1 1 1 2 0 1 6
Ambulance - - 1 1 - - 2
Totaal 11 12 12 11 7 11 64

Aandachtspunten:
 Bijhouden en terug te koppelen bij welke attractie een ongeval heeft plaatsgevonden; 
 Opleveren van rasterkaarten, zodat de communicatie tussen de centralist in het 

commandocentrum en de EHBO beter kan verlopen;
 Het vervallen van de EHBO post op de Dries continueren; 
 Samenwerking met First Aid Services voortzetten in dezelfde constructie;
 Centralist EHBO laten plaatsnemen in het commandocentrum.
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6.4.2 FE Telecom; Commandocentrum & cameratoezicht

Commandocentrum
Tijdens alle kermisdagen is gebruik gemaakt van een compleet ingericht commandocentrum. Het 
commandocentrum is in goed overleg met de directe bewoner en de eigenaren van het Munt 
Theater geplaatst op het collegeplein t.h.v. het Munt Theater. Het commandocentrum fungeerde als 
lokale meldkamer voor de politie en was iedere dag operationeel van 12.00 uur tot 05.00 uur.

In het commandocentrum namen standaard de volgende personen plaats:
 Centralist FE Telecom: verzorging van communicatie tussen alle veiligheidsdiensten aanwezig 

op de kermis, waaronder stadstoezicht, Boa’s, studenten van het Gilde, EHBO en 
crowdspotters; 

 (Officier van Dienst) Politie: regievoerder camerabeelden en centraal aanspreekpunt voor 
politieagenten op het evenemententerrein;

 Operator MediaCows: aansturen van de LED schermen t.b.v. het crowdmanagement;
 Officier van Dienst Evenementen.

Alle veiligheid overleggen vonden plaats in de vergaderruimte van het commandocentrum. Deze 
vonden op vrijdag t/m zondag plaats om 13.00 uur en 19.00 uur en op maandag t/m woensdag om 
19.00 uur. Tijdens deze veiligheid overleggen zaten alle Officieren van Dienst, de EHBO, begeleiding 
Gilde Studenten, stadstoezicht en de kermiscoördinator aan. Dit alles vond plaats onder leiding van 
een voorzitter die werd bijgestaan door een notulist van de gemeente. 

Aandachtspunten:
 Bij plaatsing van het commandocentrum rekening houden met bewoner (paaltje, parkeren 

voertuigen, scooter politie), WC-wagen en blusvoorziening Munttheater en Muntpassage. 

Voorgesteld wordt:
 Ook in 2019 alle kermisdagen hetzelfde commandocentrum in te zetten als in 2018 op het 

Collegeplein. 

Cameratoezicht
Op advies van de politie en gehoord de lokale driehoek, heeft de burgemeester op 5 september 2018 
het aanwijzingsbesluit genomen tot het instellen van mobiel cameratoezicht. Het cameratoezicht 
vond plaats van vrijdag 28 september t/m woensdag 3 oktober van telkens 12.00 tot en met 05.00 
uur. De mobiele camera’s hadden een rechtstreekse verbinding met het commandocentrum. Van 
daaruit konden de beelden live worden uitgekeken.
Aanvullend werd gebruik gemaakt van een bodycam die werd gedragen door een koppel 
crowdspotters van XXL Security. Dat koppel liep dynamisch over de kermis en kon beelden live 
streamen naar het commandocentrum. De bodycam werd op vrijdag, zaterdag en zondag ingezet van 
15.00 uur tot 24.00 uur. 

Er werden deze editie 7 mobiele camera’s geplaats. Dat waren er 2 meer dan het voorgaande jaar. 
Op de volgende locaties hingen de camera’s (de schuingedrukte zijn dit jaar extra geplaatst): 
 Langstraat t.h.v. de Van Berlostraat;
 Markt, t.h.v het Jacob van Horne museum;
 Hegstraat, t.h.v. fietsenstalling;
 Langpoort, t.h.v. Du Commerce;
 Stationsplein, t.h.v. Doedels/stationstunnel;
 Oelemarkt, t.h.v. café Roxy’s. 
 Oelemarkt, t.h.v. Kasteelsingels;
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De vaste camera op de Oelemarkt was eveneens actief, maar werd niet direct uitgelezen in het 
commandocentrum. De beelden werden regulier opgenomen in de meldkamer van Roermond. Op 
het moment dat er zicht nodig was vanaf deze camera kon contact worden gezocht met de 
meldkamer.

Voorgesteld wordt:
 Ook in 2019 alle kermisdagen mobiel cameratoezicht in te zetten op dezelfde dagen en tijden 

als 2018;
 In 2019 de cameraposities vroegtijdig in overleg met de politie opnieuw bekijken, zodat er 

een nog beter overzicht gecreëerd kan worden.

6.4.3 XXL Security; Crowdspotter & Beveiliging
Dit jaar zijn voor de eerste keer crowdspotters ingezet van XXL Security. Op vrijdag, zaterdag en 
zondag hebben drie koppels van ieder twee personen dynamisch over de kermisterreinen gelopen. 
De crowdspotters hadden als primaire taak de drukte in de publiekstromen te monitoren en 
eventuele opstoppingen van publiek weer op gang te brengen door publiek mondeling te 
informeren. Daarnaast hielden zij in de gaten of (groepen) personen zich verdacht gedroegen. Zij 
stonden in direct contact met het commandocentrum middels een portofoonverbinding. 

Eén van de koppels liep met een bodycam en kon ten alle tijden beelden live streamen naar het 
commandocentrum als daar naar werd gevraagd. Zo konden we alle pleinen toch voorzien van 
cameratoezicht. 

Tijdens de nachtelijke uren van 00.00 uur tot 04.30 uur hebben er twee beveiligers op de Oelemarkt 
gestaan op verzoek van de politie. Dit stond in relatie tot de verwachting die bij de politie lag dat de 
bezoekers van de Oelemarkt zich op de Kasteelsingel zouden positioneren. De taak van de beveiligers 
was om de mensen op de Oelemarkt te houden en indien nodig van de straat af te halen. Gebleken is 
dat deze taak niet nodig was, omdat de capaciteit op de Oelemarkt ruim voldoende is gebleken. 

6.4.4 MediaCows; LED schermen
Het voorgaande jaar is voor de eerste keer proef gedraaid met professionele LED schermen die 
werden ingezet om het publiek te informeren. 

Voorafgaand aan de kermis zijn alle mogelijk scenario’s bedacht en in heldere tekst en beeld klaar 
gezet om af te spelen op de schermen. Gedacht moet worden aan het melden van overcrowding op 
de pleinen en mogelijke aanduiding van andere looprichtingen. In fase van rust werden er 
boodschappen geplaatst, zoals aanduiding van de EHBO posten, melding cameratoezicht in de 
binnenstad en het gebruik van glas/plastic in de horeca. 

Een operator van de firma MediaCows heeft ten tijde van de kermis plaatsgenomen in het 
commandocentrum. Hij was in de gelegenheid om direct materiaal aan te maken voor op de 
schermen. De schermen kunnen middels een eigen verbinding op afstand worden aangestuurd, waar 
ook ter wereld. Als voorbeeld: er was een kind vermist op de kermis. De politie heeft een foto 
aangeleverd gekregen van het kind en deze is direct op het scherm geprojecteerd, zodat alle 
kermisbezoekers naar het kind konden uitkijken. 

Daarnaast is de mogelijkheid geboden aan de ondernemers van Weert e.a. om op de schermen te 
adverteren. De inkomsten van deze advertenties leveren een terugverdieneffect op voor de plaatsing 
van de schermen. Daarnaast is het een tegemoetkoming aan de ondernemers van Weert om zich te 
laten zien aan de vele potentiele klanten van hun onderneming. 
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Voorgesteld wordt:
 Ook in 2019 LED schermen inzetten conform de dagen dat er sprake is van mobiel 

cameratoezicht en inzet commandocentrum.
 Operator voor de schermen enkel in het weekend en voor de overige dagen laten aansturen 

op afstand. 

6.5 Veiligheidsthema’s 
6.5.1 Veiligheidsoverleg

Het overleg vond plaats in het commandocentrum en het verslag van al deze vergaderingen werd 
opgenomen in het LCMS. Vaste agendapunten waren weersmonitoring, beleidslijn glas of plastic, vrij 
houden van calamiteitenroutes en parkeren. Daarnaast werden de belangrijkste dagelijkse punten 
besproken. 

6.5.2 Crowd Management
Vanaf 2016 is er extra aandacht besteed aan Crowd Management oftewel het managen van het 
publiek. Zo worden de kermispleinen en attracties breed opgesteld, is er cameratoezicht in het leven 
geroepen die de publiekstromen in de gaten houdt en worden de bezoekers geïnformeerd via LED 
schermen. 

In 2017 heeft zich een opstopping van publiek voorgedaan in de stationstunnel. Dat had te maken 
met de middelen die twee eetgelegenheden hadden opgesteld in de stationstunnel. Daar stonden 
grote houten prullenbakken en statafels. Deze belemmerde een vloeiende doorstroom van het 
publiek. Dit jaar is daar op gestuurd door de eetgelegenheden verder uit elkaar te zetten en geen 
losse materialen meer te plaatsen in de tunnel.

De bezoekersaantallen waren dit jaar minder dan voorgaande jaren. De organisatie relateert dat aan 
slechter weer dan voorgaande jaren (lagere temperatuur in de avonduren) en de politieactie op 
donderdag 27 september waarbij 4 terroristen zijn aangehouden in Weert. Door de mindere 
bezoekersaantallen en de juiste opstelling van de attracties, spel- en verkoopzaken heeft er geen 
opstopping in het publiek plaatsgevonden. 
 

6.5.3 Terreurdreiging
Op donderdagmiddag 27 september kwam een melding via het nieuws dat een viertal leden van een 
terroristische organisatie zijn opgepakt in Weert. Zij waren voornemens om een aanslag te plegen op 
een groot evenement. Vanuit de gemeente is geschakeld met CTER politie en het NCTV. Om 23.00 
uur heeft Burgemeester Jos Heijmans via een live telefonische verbinding bij Pauw uitgesproken dat 
Weert niet het doelwit was. Deze informatie is vanuit het OM en de landelijke politietop 
doorgegeven. 

Op sociale media werd druk gespeculeerd. Men wist ‘zeker’ dat Kermis Weert het doelwit zou zijn. 
De totale terroristische cel bestaande uit 7 leden is gearresteerd. De conclusie was al snel getrokken: 
7 terroristen, 7 kermispleinen. De burgemeester heeft aangegeven geen extra maatregelen te 
treffen. De maatregelen die we treffen zijn al ingespeeld op een mogelijke terroristische aanslag. 

Naar aanleiding van bovenstaand voorval is besloten om de reguliere brandweeroefening op vrijdag 
28 september om 10.00 uur niet door te laten gaan. Zo kort na deze melding vond de driehoek het 
onverstandig om met ‘toeters en bellen’ op de kermis te verschijnen. 
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6.5.4 Anti terrorisme maatregelen

Roadblocks en voorkomen van inrijden op publiek
Dit jaar zijn voor een tweede keer roadblocks geplaatst in de vorm van betonblokken. Deze 
betonblokken aangeboden door Hoco beton uit Weert. De blokken zijn door een lokale kunstenaar 
bespoten met graffiti in het thema van de kermis om in eerste instantie af te leiden van het 
veiligheidsoogpunt. Uiteraard behouden ze hetzelfde doel; het voorkomen/vertragen van voertuigen 
die inrijden op publiek.

Dit jaar stonden de roadblocks in de vorm van betonblokken op twee locaties; de Oelemarkt en het 
Bassin. De opstelling van de roadblocks gaat gepaard met een aantal aspecten:
 Onmogelijk maken om met hoge snelheid in te rijden op publiek;
 Onmogelijkmaken om met een calamiteitenvoertuig het kermisterrein op te rijden;
 Geen belemmering vormen voor vluchtend publiek (struikelblok/obstakel); 
 Geen belemmering vormen voor politie die veilig een aftocht moet kunnen maken. 

Daarnaast stond er een vrachtwagen gepositioneerd op de Louis Regoutstraat die de mogelijkheid 
ontnam om het inrijden op het publiek te voorkomen. 

Advies over het type roadblocks kan niet worden opgevraagd bij brandweer, politie en de 
veiligheidsregio. Wegens tijdsdruk is gekozen voor een zelfde oplossing als het voorgaande jaar, 
enkele in een andere hoedanigheid. 

Voorgesteld wordt:
 Volgend jaar andere mogelijkheden bekijken en overwegen. 

Muntgarage
In tegenstelling tot vorig jaar is het parkeerdek en de parkeerkelder van de Muntgarage niet fysiek 
afgesloten met hekwerk. Zowel het parkeerdek als de garage zijn enkel afgezet met schrikhekken. 
Deze worden door mensen aan de kant geschoven, waardoor het lijkt alsof het vrij is om te parkeren. 

Zakpalen
Op vrijdag is de zakpaal bij de Nieuwe Markt t.h.v. Urselinen parkeergarage omlaag geweest. 
Voertuigen konden vrij in en uit rijden. Dit is hersteld. 

Voertuigen aanwezig op de kermis
Door het niet fysiek afsluiten van het terrein blijven we voertuigen aantreffen op de kermisterreinen 
gedurende openingstijden van de kermis. Dit is onwenselijk en tevens verboden. De bebording duidt 
dat aan. Men negeert signalen en positioneert zich alsnog op het terrein. Fysiek afsluiten is de enige 
oplossing hiervoor. 

Constateringen:
 Bewoners Hegstraat kunnen gewoon in- en uitrijden;
 Bevoorrading vindt plaats na 12.00 uur bij café De oude Markt;
 Bussen van klusbedrijven achter het pand oude Carte Blanche (Hegstraat) tegen attractie, op 

het kermisterrein; 
 Pakketbezorger DynaLogic over de Langstraat door het publiek; aangehouden door 

Stadstoezicht en beboet;

Aandachtspunt:
 Volgend jaar geen enkel voertuig toelaten tot de kermis tijdens openingsuren (ook geen 

bewoners); 
 Roadblocks plaatsen in een andere vorm/hoedanigheid.
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 onmogelijk maken om naast de zakpaal op de Oelemarkt te rijden.

7. PR, communicatie & participatie
7.1 Algemeen

Dit jaar is wederom het grootste deel van de promotie door een extern bureau uitgevoerd. Het 
bureau werkte in overleg met de assistent kermis coördinator. De communicatie richting bezoekers 
was helder en duidelijk. Er was sprake van een goede voorbereiding en afstemming tussen team 
communicatie van de gemeente en de kermis coördinator en assistent coördinator.

7.2 Kermiswebsite 
Het beheer van de kermiswebsite lag bij een extern communicatiebureau. Gebleken is dat de website 
gezien de groei van het aantal bezoekers toe is aan vervanging. De website is en blijft een uitstekend 
communicatie- en informatiemiddel. 

Aandachtspunt:
 Volgend jaar extra aandacht te schenken en de website aan te passen.

7.3 Sociale Media
De inzet van social media met name Facebook werkt zeer goed. Berichten hebben een enorm bereik 
en speciale acties worden goed gedeeld. 

7.4 Aankleding binnenstad
Na de start van vorig jaar om de binnenstad meer aan te kleden is dat dit jaar verder uitgebreid. Met 
het plaatsen van o.a. plattegronden en pleinverwijzingen. 

Voorgesteld wordt:
 Aankleding van de binnenstad nog verder uitbreiden (etalages, horecazaken in kermiskleuren).

8. Overige zaken
 Gebleken is dat juridische ondersteuning tijdens de kermisdagen nodig was. Omdat onze collega 

die juridisch controller is tijdens de veiligheid overleggen in de rol van voorzitter aan tafel zat was 
de schakel erg makkelijk.

 Na afloop van de kermis hebben we de algemene voorwaarden opnieuw bekeken. Deze waren 
verouderd en zijn i.s.m. de juridische afdeling herschreven.

Aandachtspunt:
 Juridisch medewerker beschikbaar via oproep.

9. Financieel
Bij het organiseren van zo’n groot meerdaags evenement in de openbare ruimte waarbij “de             
basis op orde” dient te zijn zullen ieder jaar schommelingen zijn in de kosten. Dit jaar waren er extra 
kosten door bijvoorbeeld het investeren in de pop up store en aankleding van de binnenstad. Ook 
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brandstof en stroomkosten verschillen ieder jaar op basis van de inrichting van de terreinen. Ook 
door de interne wijziging boekingen “loonbetalingen en sociale premies “zijn de kosten hoger 
uitgevallen.

omschrijving categorie BEGR18 WRK18 vrije ruimte
Loonbetalingen en sociale premies 55.673,19 98.292,60 -42.619,41
Overwerk 0,00 14.333,01 -14.333,01
Gratificaties 0,00 1.400,00 -1.400,00
Werkgeversbijdrage IZA 0,00 99,46 -99,46
Elektriciteit 0,00 65,62 -65,62
Brandstof 51.537,50 56.929,69 -5.392,19
Eenm - verkeersmaatregelen 12.108,00 15.896,32 -3.788,32
Voorlichting 43.360,00 61.288,59 -17.928,59
Herstelwerkzaamheden 2.127,44 0,00 2.127,44
Aansluiten energievoorziening 69.224,00 60.388,50 8.835,50
Materialen en goederen 3.000,00 2.939,89 60,11
Vergoedingen en toelagen personeel 0,00 352,26 -352,26
Vergoed. en toelagen personeel (wkr) 0,00 903,56 -903,56
Veiligheid 60.000,00 37.031,92 22.968,08
Huur materieel 69.668,10 59.080,80 10.587,30
Water 0,00 823,67 -823,67
Kapitaallasten - rente 1.768,30 1.557,71 210,59
Kapitaallasten - afschrijving 11.684,30 10.681,88 1.002,42
Staangelden kermissen -395.000,00 -402.291,00 7.291,00
Bijdrage nutsbedrijven -10.000,00 -17.460,00 7.460,00
Bijdragen van derden -13.000,00 -26.106,82 13.106,82
 -37.849,17 -23.792,34 -14.056,83


