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Onderwerp 

Kermis Weert 2021

Voorstel

Een budget van € 257.000,-- beschikbaar te stellen voor het organiseren van Kermis 
Weert 2021.

Inleiding
Kermis is een begrip in Weert en omstreken. Kermis Weert vindt plaats van 24 tot en met 
29 september 2021. Als college hebben we zolang mogelijk gewacht met het nemen van 
een besluit over het doorgaan van de kermis. We willen met enige zekerheid zicht hebben 
op de dan geldende coronamaatregelen en het budget wat nodig is om in 2021 een kermis 
in Weert te kunnen organiseren.

Beoogd effect/doel

 Kermis Weert draagt in positieve zin bij aan het imago van de stad. Weert is een 
kermisstad en staat bekend om zijn familiekermis voor iedereen. Wij willen dat de 
inwoners van de gemeente Weert op een veilige en verantwoorde manier kermis 
kunnen vieren.

Argumenten

 Weert is kermisstad en staat bekend om zijn familiekermis voor iedereen. Met het 
instemmen nemen we een actieve rol in het beschermen van dit imago;

 Kermis is van cultuurhistorische waarde en wordt in de gemeente Weert al sinds 
jaar en dag gevierd. Ten tijden van de tweede wereldoorlog werd er ondanks de 
omstandigheden in Weert kermis gevierd;

            
 Crowdmanagement. De kermis mag volgens de landelijke coronamaatregelen 

beschouwd worden als een doorstroomevenement. Dat wil zeggen dat we een 
norm dienen te hanteren van 1 bezoeker per 5m2 om te voldoen aan de afstand 
norm van 1,5 meter. Het aantal bezoekers dat naar schatting gelijktijdig aanwezig 
is bij een reguliere kermis betreft 24.500 personen. Dat staat in groot contrast 
met het aantal bezoekers dat wij nu mogen toelaten: 2.500 personen. 
Overcrowding is dan ook een reëel scenario dat kan ontstaan. Hiervoor zijn een 
aantal beheersmaatregelen uitgewerkt die we gaan toepassen.

Beheersmaatregelen:
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 Communicatie 
Om te voorkomen dat wij dezelfde aantallen bezoekers gaan aantrekken ten 
opzichte van vorig jaar is de communicatiestrategie erg belangrijk. Naar de 
inwoners van de gemeente Weert en de directe regio communiceren wij dat de 
kermis veel kleiner is van opzet en dat maar een beperkt aantal bezoekers 
gelijktijdig wordt toegelaten op de kermis. Weert kermis trekt ook veel 
bezoekers afkomstig buiten de regio. Weert kermis is namelijk een van de 
grootste kermissen van Nederland. Gezien onze geografische ligging 
ontvangen wij jaarlijks ook veel bezoekers uit België & Duitsland. De 
communicatiemiddelen die we jaarlijks inzetten om deze bezoekers naar Weert 
toe trekken zetten wij dit jaar niet in. 

 Telcamera’s 
Alle kermisterreinen worden voorzien van in- en uitgangen. Deze zijn voorzien 
van telcamera’s. De camera’s houden precies bij hoeveel mensen op het 
terrein aanwezig zijn om  de norm van 1 bezoeker op 5m2 te kunnen borgen. 
De telcamera’s worden uitgelezen in de commandowagen. Vanuit de 
commandowagen worden op basis van de bezettingsgraad keuzes gemaakt. 
Mocht de norm van 100% worden behaald dan wordt kermisterrein fysiek 
afgesloten. Dit resulteert automatisch in een wachtrij buiten het kermisterrein. 

 Druktemeter
Aan de telcamera’s wordt een druktemeter gekoppeld. Deze geeft de 
bezettingsgraad op de pleinen weer. De druktemeter wordt live weergegeven 
op de website van de kermis. Bezoekers worden geadviseerd om eerst de 
druktemeter te checken alvorens zij naar de kermis gaan. 

 LED schermen 
Op strategische locaties op de toegangswegen van Weert worden bezoekers, 
die met de auto naar de kermis komen, geïnformeerd over de drukte op de 
kermis. Mocht het te druk zijn, dan worden zij geïnformeerd om de kermis niet 
te bezoeken. Ook in de binnenstad staan LED schermen op strategische 
plaatsen. Deze voorzien bezoekers van snelle en adequate publieksinformatie, 
zorgen voor begeleiding van de publieksstromen en geven gerichte 
aanwijzingen in geval van calamiteiten.

 Beveiliging 
Naast bovenstaande middelen om publiekstromen te informeren en te sturen 
maken wij ook gebruik van de diensten van een security bedrijf. Zij zorgen 
met beveiligers en toezichthouders voor een gecontroleerde in- en uitstroom 
van bezoekers en houden toezicht op de nooduitgangen. Wij spreken over 27 
personen die deze diensten vervullen. Minimaal 2 koppels zijn voorzien van 
een bodycamera en staan in directe verbinding met de commandowagen. Op 
het moment dat een ontruiming van een plein nodig is kunnen zij naar het 
desbetreffende gebied worden gestuurd om de ontruiming te ondersteunen.  

 Cameratoezicht
Door de gehele binnenstad worden camera’s geplaatst. Deze monitoren de 
drukte, ook buiten de kermisterreinen. Daarbij wordt ook toezicht gehouden 
op de pleinen die met hun horecagelegenheden kunnen dienen als buffer. 

Stadsbrug en kanaal
 Met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt over de Stadsbrug, die tussen de 

evenemententerreinen ligt. Rijkswaterstaat geeft aan dat ze het gemotoriseerd 
verkeer over de Stadsbrug tijdens de kermisdagen sterk ontraden. De brug is dan 
ook niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast worden, in kader van 
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het waarborgen van de veiligheid, 6 verkeersregelaars (3 aan weerszijden) ingezet 
om de brug vrij te houden van mensen, zodra deze omhoog gaat. Deze 
verkeersregelaars staan in directe verbinding met de centrale van Rijkswaterstaat 
in Tilburg. Ter hoogte van het kanaal worden tevens bouwhekken geplaatst om de 
veiligheid van de bezoekers te waarborgen.

Eerdere kermissen in Nederland
 In de praktijk blijkt dat het organiseren van een kermis met de huidige 

maatregelen mogelijk is. Er hebben inmiddels diverse kermissen plaatsgevonden 
waaronder Tilburg, Uden en Best. Ook zijn er na deze kermissen geen 
coronabrandhaarden ontstaan in en rondom deze gemeenten.  

Kanttekeningen en risico’s

 Het grootste risico voor het organiseren kermis Weert 2021 is overcrowding. Gelet 
op het feit dat wij slechts 2.500 bezoekers gelijktijdig kunnen ontvangen. Tijdens 
een reguliere kermis zijn dit 24.500 bezoekers.  Kermis Weert kan dit jaar  slechts 
10% van de bezoekers ontvangen. Hiervoor worden de eerder genoemde 
beheersmaatregelen ingezet;

 Overcrowding van de kermis kan leiden tot een grote drukte in de binnenstad.
 De datum van de kermis in Weert is eind september. Dan zullen alle mensen terug 

zijn van vakantie en zijn de scholen weer gestart. Het is afwachten hoe de 
coronacijfers op dat moment zijn en tot welke mogelijke (extra) 
coronamaatregelen dit zal leiden;

 Als een mogelijke corona-uitbraak te herleiden valt naar Kermis Weert kan dit 
leiden tot negatieve publiciteit;

 Door het late beslismoment kan het zijn dat er niet voldoende kermisattracties 
meer beschikbaar zijn om een Weert waardige kermis te organiseren;

 Ondanks de beheersmaatregelen is het een reëel scenario dat bezoekers zich niet 
laten sturen. De toestroom van het aantal bezoekers blijft onvoorspelbaar en 
onbeheersbaar;

 De inwoners van de Gemeente Weert, kermisliefhebbers en belanghebbenden 
volgen het wel of niet doorgaan van de kermis op de voet. Het niet door laten 
gaan van kermis binnen de gemeente Weert heeft een negatieve invloed op de 
reputatie van Weert als “kermisstad”.

Financiële, personele en juridische gevolgen Kermis Weert

De organisatie van de kermis brengt uitdagingen en onzekerheden met zich mee. We 
weten op dit moment niet zeker welke maatregelen tijdens de kermis daadwerkelijk van 
kracht zijn. De kermis wordt georganiseerd op basis van de nu geldende regels. De 
uitvoering vergt extra capaciteit en brengt extra kosten met zich mee. 

 De kermis levert in 2021 minder pachtopbrengsten op. Door de verkleining van 
het kermisterrein en wijzigingen van plaatsen worden naar verwachting 85 zaken 
geplaatst (op een reguliere kermis plaatsen wij 130 zaken);

 In de primaire begroting bedragen de organisatiekosten, exclusief salarissen en 
kapitaallasten, € 367.000. Mocht Kermis Weert doorgaan zullen de 
organisatiekosten van de kermis naar verwachting € 400.000 bedragen vanwege 
de extra maatregelen. Afhankelijk van de keuze bedraagt het tekort op de lasten 
maximaal € 33.000,-.

 In de primaire begroting is voor pachtopbrengsten een raming opgenomen van 
€ 405.000 en voor het energieverbruik een vergoeding van € 39.000. We 
verwachten een bedrag van € 220.000,- aan pachtopbrengsten te ontvangen van 
de exploitanten inclusief vergoeding energieverbruik. De lagere opbrengst zal dus 
naar verwachting € 224.000 bedragen; 
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 Per saldo bedraagt het nadelig resultaat € 257.000 en komt ten laste van het 
begrotingssaldo 2021;

 Gezien de late beslissing bestaat het risico dat de pachtopbrengsten lager        
uitvallen; 

 Mocht kermis Weert doorgaan zonder de huidige corona maatregelen dan zullen 
we op advies van de Veiligheidsregio de maatregelen niet afschalen. Dit om de 
veiligheid en overcrowding te kunnen regulieren.

 Indien de kermis niet doorgaat levert dit een negatief resultaat op van                 
€ 122.000,-. Dit komt ten laste van het begrotingssaldo 2021. In de primaire 
begroting bedragen de organisatiekosten namelijk , exclusief salarissen en 
kapitaallasten, € 367.000. Mocht de kermis niet plaatsvinden dan wordt naar 
verwachting € 45.000,- uitgegeven aan annuleringskosten van diverse materialen 
en diensten die gereserveerde zijn. Er blijft dan een budget van € 322.000,- 
beschikbaar. In de primaire begroting is voor de pachtopbrengsten en vergoeding 
van het energieverbruik in totaal een bedrag € 444.000 opgenomen. Echter, bij 
het annuleren van het evenement zijn er geen opbrengsten. Dit komt neer op een 
tekort van € 444.000,-. Per saldo bedraagt het nadelig resultaat dan € 122.000,-.

Uitvoering/evaluatie 

Voor de uitvoering van deze variant is nauw overleg geweest met kermisbonden en 
veiligheidsdiensten. Na de kermis vindt zoals ieder jaar een evaluatie plaats.

Communicatie/participatie 

Het besluit wordt gecommuniceerd via een persbericht en brieven naar exploitanten. Het 
persbericht wordt in overleg met het communicatieteam en wethouder Sterk na het besluit 
van het college van burgemeester en wethouders opgesteld.

Bijlagen 

-

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

drs. M.J.M. Meertens mr. R.J.H. Vlecken



Nummer raadsvoorstel: DJ-1443251 

RAADSBESLUIT
Advies raadscommissie 

 n.v.t.

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2021

besluit:

Een budget van € 257.000,-- beschikbaar te stellen voor het organiseren van Kermis 
Weert 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 september 2021

De plaatsvervangend griffier, De voorzitter,

P.A.W. Otten mr. R.J.H. Vlecken


