
Algemeen Tops Tips Conclusie / aanbeveling

Organisatie    

Sfeer Gemoedelijke, goede sfeer.   
Weersomstandigheden Ondanks de slechtere weersomstandigheden nog veel bezoekers.   
Prikkelarme kermis Voor een eerste proefeditie redelijk druk bezocht.  Ook in 2020 prikkelarme uren tijdens de 

kermis. 
Pop up store Druk bezocht. Rekening houden met inrichting. Marketing producten meer 

in kijken. 
Voortzetten in 2020.

Spark tech - Deelname van drie scholen in 2019; 
- Zeer succesvol, scholen zijn hierover erg enthousiast.

 Voortzetten in 2020.

Financieel De kermis heeft een positief resultaat van € 27.463,07 (zie bijlage voor een toelichting).   

Duurzaamheid - Prijs is bedoeld om ook de exploitanten die Weert kermis bezoeken bewust te laten 
nadenken over duurzaamheid.
- Uitreiking duurzaamste exploitant 2019 was succesvol.

 Ook in 2020 de duurzaamheidsprijs uitreiken.

Gemeente    

Stadstoezicht  - Op diverse locaties is de tijdelijke bebording onduidelijk.
- Tijd waarop pleinen en straten vrij worden gehouden voor 
opbouw kermis te kort.

Na plaatsing van de bebording schouw 
uitvoeren.

Communicatie - Goede samenwerking.-
- Video met vlogger Jay op website De Limburger; de cijfers (13.794 lezers/kijkers) zijn 
4x keer beter dan een reguliere advertorial op het platform.

- Opzetten belangrijke communicatie momenten in een 
jaarplanning.

 Volgend jaar weer op een vernieuwende 
manier communiceren om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken. 

Veiligheidsregisseur - Samenwerking FE telecom verloopt zeer goed.
- Tijdens de kermisdagen zijn er 61 zorgcontacten geweest.
- Doorleefsessie waarbij scenario's werden besproken door de multipartners onder 
begeleiding van de veiligheidsregio is een waardevolle toevoeging.
- Terreinschouw gelopen met multipartners zonder noemenswaardige op- of 
aanmerkingen. Dat betekent dat het aan de voorkant goed is afgesproken.

Geen gemotoriseerd verkeer op de kermis tijdens 
openingstijden kermis. Ook niet voor bevoorrading door 
exploitanten en ondernemers.

- Samenwerking voortzetten met dezelfde 
voorwaarden.
- Voldoende bemensing op de natuurlijke 
ingangen inzetten.

Nevenevenementen 
tijdens kermis

 De druk op de binnenstad en infra zijn tijdens de kermis 
genoeg. Niet extra belasten door nevenevenementen toe te 
staan.

Nevenevenementen tijdens de kermis buiten 
de aangewezen kermisterreinen m.u.v. Sint 
Raphaëlpad niet toestaan.

KCC - Goede bereikbaarheid van het kermisteam door bereikbaarheid met optie 3 (kermis).
- Samenwerking was goed. 

 Bereikbaarheid met optie 3 ( kermis ) ook in 
2020 inschakelen. 

Hulpdiensten    

Politie - Prettige samenwerking met organisatie en met particuliere beveiligers. 
-  Inzet van studenten gilde verliep prima.

- Het is niet verantwoord om de functie van OVD-E  bij 1 
persoon neer te zetten. 
- Meer inzet van particuliere beveiligers i.v.m. terugtrekkende 
beweging politie.
- Zorgdragen dat de organisatie niet afhankelijk is van de 
studenten.

- Functie OVD-E bij meerdere personen in 
rooster zetten.
- Meer inzet van particuliere beveiligers i.v.m. 
terugtrekkende beweging politie.
- Samenwerking voortzetten.

Brandweer - Concepttekeningen vroeg beschikbaar;
- Voldaan aan de brandveiligheidseisen;
- Besproken punten goed uitgevoerd;
- Prettige samenwerking.

 Ook in 2020 concept tekeningen vroegtijdig 
bespreken.

GHOR - Samen met de veiligheidsregisseur het gebied bepaald waarvan de OvD-E tijdens de 
kermis gealarmeerd dient te worden middels de pager.
- OvD-E tijdens de kermis in contact met calamiteitencoördinator voor juiste 

  



informatieverstrekking wat betreft calamiteitenroutes en reeds aanwezige 
hulpverlening.

Externe partners    

Communicatie Samenwerking is goed verlopen. Deadlines in beeld brengen.  
Hoefnagels electra - Samenwerking is goed verlopen; 

- Geen storingen geweest.
Pleinen afgesloten laten voor verkeer tot alle kabels 
verwijderd zijn.

In 2020 meer controle op verkeer tijdens 
afbouw.


