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Kermis is een historisch begrip in Weert en omstreken. 
Vanwege coronamaatregelen is de kermis in 2020 niet 
doorgegaan. In 2021 heeft de kermis (vrijdag 24 tot 
en met woensdag 29 september) wel plaatsgevonden. 
Vanwege de destijds geldende coronamaatregelen heeft 
de kermis in een afgeslankte vorm plaats moeten vinden. 

Het doel van de kermis is een evenement dat in een 
positieve zin bijdraagt aan het imago van de stad. Weert 
staat bekend om zijn familiekermis voor iedereen. Daarbij 
moeten bezoekers op een veilige en verantwoorde manier 
kermis kunnen vieren. 

In deze rapportage staat de interne evaluatie van de 
kermis in 2021 centraal. Daarbij wordt antwoord gegeven 
op vragen als: 

• Hoe verliep het proces? 
• Hoe was de communicatie? 
• Hebben er incidenten plaatsgevonden op het gebied 

van Openbare Orde en Veiligheid? 
• Welke fi nanciële gevolgen heeft de aangepaste vorm 

van de kermis gehad? 

De evaluatie geeft inzicht in zaken die goed gingen én 
waar verbeteringen mogelijk zijn. Vooral dit laatste is 
waardevol voor de voorbereiding van de kermis in 2022.

Noot: Er is in deze evaluatie geen onderzoek gedaan 
naar de bevindingen/ervaringen van de bezoekers en/of 
exploitanten. 

EVALUATIE KERMIS WEERT 2021

1. Inleiding

3



In dit hoofdstuk staat de organisatie van het evenement 
centraal. De input voor dit hoofdstuk is mede tot stand 
gekomen aan de hand van een bestuurlijke evaluatie van 
de kermis 2021 die door Jeroen van Veen en Leen Knapen 
is uitgevoerd (bijlage 1).

2.1. Projectorganisatie

Bij de projectorganisatie wordt ingezoomd op de 
ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Tot slot zijn de 
bevindingen op het gebied van de organisatie beschreven.

Ambtelijk 
• Harold Stultiens, Afdelingshoofd Openbaar Gebied; 
• Marja van Pol, Kermiscoördinator; 
• Steffi  Bongers, Assistent Kermiscoördinator; 
• Huub van Buggenum, Facilitair coördinator 

evenementen; 
• Roel van der Heijde, Veiligheidscoördinator en 

Offi cier van Dienst Evenementen.

Bestuurlijk 
• mr. R.J.H. Vlecken, burgemeester (verantwoordelijk 

voor Openbare Orde en Veiligheid);
• drs. P.P.H. Sterk, wethouder met tijdelijk het 

evenement kermis in zijn portefeuille.

Bevindingen
• Binnen de organisatie geldt een groot 

verantwoordelijkheidsbesef.
• De ambtelijke organisatie heeft jarenlange ervaring 

in het organiseren van het evenement zonder grote 
wijzigingen. De organisatie heeft geen ervaring 
met het organiseren van de kermis onder steeds 
veranderende condities, zoals dit jaar door de 
coronamaatregelen. Dit heeft tot problemen geleid, 
namelijk in de (bestuurlijke) afstemming en het 
stellen van (fi nanciële) kaders.  

• Het kermisteam, bestaande uit een kermiscoördinator, 
facilitair coördinator, veiligheidscoördinator en 
assistent kermiscoördinator, is een klein team met 
veel kennis en expertise. Zij draaien gedurende het 
evenement veel uren. Mocht een lid uit het team 
uitvallen dan heeft dit grote invloed op de organisatie 
van het evenement. 

• Bestuurders geven aan dat zij niet in positie zijn 
gebracht en op onderdelen te weinig grip ervaarden 
op het geheel. Dit was voor hen wel essentieel 
gelet op de bescherming van de organisatoren en 
uitvoerders van het evenement. 

• Het bestuur geeft aan dat de rollen en 

verantwoordelijkheden niet altijd helder zijn. Voor de 
bestuurders was het nu onduidelijk wanneer van hen 
bepaalde regie werd verwacht. 

• Er ontbreekt een verbindende rol tussen de 
bestuurders en de ambtelijke organisatie 
(regisseursfunctie). 

• Zowel bestuurlijk als ambtelijk is in interviews 
aangegeven dat aan het belang van de kermis voor 
de stad niet wordt getwijfeld. Wel wordt voor een 
evenement van deze omvang een goed onderbouwde 
visie en doordacht beleid gemist. Dit leidt tot vragen 
als: “Hoe wenst onze gemeente zich strategisch te 
profi leren, op welke wijze past een kermis daar in en 
levert deze ook het rendement dat ervan verwacht 
wordt?”.

Advies
• Opstellen van een organogram voor de 

organisatie van kermis waarbij de taken en 
verantwoordelijkheden duidelijk worden 
omschreven. 

• Aanstellen van een projectleider kermis. De 
projectleider moet zorgen voor een verbindende 
rol tussen bestuurders en de ambtelijke organisatie 
en stuurt de organisatie op basis van de opgestelde 
taken en verantwoordelijkheden. Door de 
projectleider worden de (assistent) kermis- en 
veiligheidscoördinator ontlast.  

• (Her)invoeren maandelijks overleg tussen bestuur 
en ambtelijke organisatie om de voortgang van de 
organisatie van de kermis te bespreken.

• Opstellen van een visie voor de kermis Weert. Dit 
kan mogelijk worden ondergebracht in het opstellen 
van evenementen beleid voor de gemeente Weert.

• Verminderen van de kwetsbaarheid van het 
kermisteam. Dit kan door tijdens het evenement extra 
tijdelijke ondersteuning in te zetten op bepaalde 
onderdelen waar het kermisteam verantwoordelijk 
voor is. Dit zorgt er ook voor dat de leden uit het 
team minder (over)uren draaien.

2.2. Planning en proces

In de pre-coronatijd werd bij de organisatie van de 
kermis vertrouwd op een draaiboek. Vanwege de steeds 
wijzigende coronamaatregelen moest hiervan worden 
afgeweken en ontstonden er problemen. In deze 
paragraaf is in chronologische volgorde de planning / 
beslismomenten om te komen tot een kermis in 2021, 
beschreven. 
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• November 2020 – Januari 2021
De organisatie gaat uit van het organiseren 
van een kermis zonder beperkingen. Bij de 
veiligheidsdiensten (politie, brandweer en 
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de 
Regio (GHOR) wordt advies opgevraagd).

• Voorjaar 2021
Het college van B&W geeft expliciet de opdracht om 
in 2021 hoe dan ook een kermis te organiseren. 
De ambtelijke organisatie start een onderzoek 
om coronaproof en veilig een kermis te kunnen 
organiseren. Vanwege de steeds wisselende 
coronamaatregelen is dit een zeer grote uitdaging. 

• 13 juli 2021
Aan het college van B&W wordt het scenario 
voorgelegd om de kermis coronaproof te organiseren. 
Het bestuur houdt het voorstel aan. Zij geven aan pas 
defi nitief een antwoord te geven in augustus 2021 
op basis van de dan geldende coronamaatregelen. 
Wel geeft het bestuur de ambtelijke organisatie de 
opdracht om door te gaan met de voorbereidingen 
van de kermis waarbij rekening wordt gehouden met 
het scenario om de kermis coronaproof te organiseren 
én de optie dat de kermis niet doorgaat. 

• Augustus 2021
Na meerdere overleggen met de veiligheidsdiensten 
(o.a. een risico-inventarisatie op 3 augustus 2021) 
concluderen de veiligheidsdiensten en de ambtelijke 
organisatie dat het mogelijk is om de kermis veilig te 
organiseren. Daarbij is het wel noodzakelijk om veel 
beheersmaatregelen te treffen vanwege de geldende 
coronamaatregelen.

• 7 september 2021
De gemeenteraad stemt in met het organiseren van 
de kermis in een aangepaste vorm. Hiervoor stellen 
zij eenmalig een extra budget van € 257.000,- ter 
beschikking. Het organiseren van de kermis brengt 
vanwege de coronamaatregelen namelijk extra 
kosten (meer beheersmaatregelen om de veiligheid 
te waarborgen en minder pachtopbrengsten door de 
kleinere opzet van de kermis) met zich mee.

• 14 september 2021
Doorleefsessie met de veiligheidsdiensten. Dit vormt 
de afsluiting van de voorbereiding van het “risico” 
evenement. 

• 25 september 2021
Vanaf de tweede dag van de kermis worden landelijk 
de coronamaatregelen versoepeld. De 1,5 meter 
afstandsmaatregel is geen verplichting meer. Omdat 
de kermis een doorstroomevenement is, is een 
coronatoegangsbewijs ook niet verplicht.

Bevindingen
De steeds wijzigende coronamaatregelen hebben geleid 
tot veel extra inzet van de organisatie en een ad-hoc 
aanpak. Twee weken voor aanvang van het evenement 
was het nog niet duidelijk of het evenement daadwerkelijk 
zou doorgaan. Daarbij moest vanuit de organisatie 
continue worden geschakeld met kermisexploitanten, 
veiligheidsdiensten en leveranciers van facilitaire 
diensten voor het evenement. Mede hierdoor ontbrak 
een projectmatige aanpak. De samenwerking tussen de 
verschillende partijen (gemeente, veiligheidsdiensten, 
kermisbonden en kermisexploitanten) werd als prettig 
ervaren. 

Advies
• Zorgen voor een projectmatigere aanpak van het 

evenement. Het actualiseren van het draaiboek 
voor kermis, het opstellen van een jaarplanning met 
deadlines, vastlegging van protocollen (beschrijving 
van afspraken en risico’s) draagt hier aan bij. 

• Vanwege de coronamaatregelen was de organisatie 
van de kermis 2021 uitzonderlijk. Bij het organiseren 
van evenementen in dergelijke situaties is het 
noodzakelijk om de ambtelijke organisatie al in 
een vroeg stadium op te schalen. Daarbij dient dan 
een frequente afstemming met het bestuur plaats te 
vinden over de stand van zaken van het evenement.  
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In dit hoofdstuk staan de facilitaire zaken die betrekking 
hebben op de organisatie van de kermis centraal. Zo komt 
de indeling van het kermisterrein, de bereikbaarheid van 
het evenement en side evenement aan bod.

3.1. Kermisterrein

Vanwege de coronamaatregelen, die geldig waren tot 
vrijdag 24 september, waren de drie kermisterreinen 
volledig afgeschermd door middel van hekwerk. 
Daarnaast moesten verplichte looproutes op de drie 
pleinen ook zorgen voor het waarborgen van de 1,5 meter 
afstandsregel. Vanwege de versoepeling van de maatregel 
op  zaterdag 25 september was handhaving hierop niet 
meer noodzakelijk. Om controle op het evenement te 
behouden én vanwege het feit dat de positionering van 
de attracties was afgestemd op de looproutes zijn de 
hekwerken en looproutes gedurende het evenement 
in stand gehouden. Dit was ook conform het advies 
van de veiligheidsdiensten. De kermisexploitanten en 
kermisbonden waren ontevreden over het in stand houden 
van de looproutes. Voor bezoekers was het namelijk 
minder makkelijk om terug te lopen naar attracties. 

Advies
• Mocht in de toekomst weer gebruik worden gemaakt 

van verplichte looproutes dan is het advies van 
de GHOR wel om platen voor voetgangers in de 
looprichting te leggen. Dit beperkt het risico op 
struikelen en vallen van bezoekers. Nu lagen de 
rijplaten soms zo op elkaar dat er een drempel 
ontstond voor voetgangers. 

3.2. Bereikbaarheid

Door de kleinere opzet van de kermis en het 3de 
kermisterrein op Beekpoort-Noord was het verkeersplan 
anders ten opzichte van andere jaren. Het voordeel van 
deze opzet was dat de Singel grotendeels bereikbaar was 
doordat er geen afsluiting aanwezig was ter hoogte van 
de voetgangersoversteekplaats tussen de Stationsstraat 
en Langpoort. Hierdoor waren het Collegeplein, 
Patronaatsplein, Ursulinengarage, Centrumgarage, 
Poort van Limburg en de wijk Fatima beter bereikbaar. 
Daarnaast had deze opzet, in tegenstelling tot de 
‘normale’ kermis, ook geen invloed op de bereikbaarheid 
van het treinstation.

Het nadeel van de indeling van de kermis was de 
afsluiting van de gehele Stadsbrug vanwege de 
loopverbinding tussen de kermispleinen. Hierdoor was het 
niet mogelijk om vanuit de Eindhovenseweg gemakkelijk 
het centrum van Weert te bereiken. Omrijden via de 
ringbanen of de Biesterbrug was noodzakelijk. Het 
frequent gebruik van de Stadsbrug door voetgangers was 
wel een uitdaging voor het waarborgen van de veiligheid 
bij het openen en sluiten van de brug voor de scheepvaart. 
Dit is in paragraaf 4.3 beschreven.

Vanuit bezoekers, bewoners en ondernemers uit de 
binnenstad heeft de organisatie van de kermis nauwelijks 
klachten ontvangen over de verkeersmaatregel waren die 
noodzakelijk vanwege de kermis. 

3.3. Parkeren 

Door de indeling van het kermisterrein waren behalve 
de Muntgarage, Oud Gasthuisplein, Bassin en gedeelte 
van de Wilhelminasingel alle parkeervoorzieningen in 
Weert beschikbaar. Doordat begin september pas was 
besloten om de kermis door te laten gaan zijn bedrijven, 
vergunning- en abonnementhouders (te) laat geïnformeerd 
over de afsluiting van parkeervoorzieningen.

Op het bedrijventerrein Centrum-Noord was een grasveld 
ingericht waar bezoekers mochten parkeren. In het 
verkeersplan was alleen geen rekening gehouden met 
de beschikbaarheid van parkeerterrein Centrum-Noord. 
Hierdoor werd dit terrein met 160 parkeerplaatsen, waar 
de gemeente eigenaar van is en betaald parkeren geldt, 
niet benut.

Advies
• Eerder informeren van bedrijven, vergunning- 

en abonnenthouders over afsluiten van 
parkeervoorzieningen.

• Bij het opstellen van een verkeersplan controleren of 
de parkeervoorzieningen goed bereikbaar zijn.

• Meer ruimte te creëren voor fi etsparkeerplaatsen 
bij grote evenementen zoals de kermis. Op 
de Korenmarkt zijn tijdens het evenement nog 
parkeerplaatsen voor auto’s afgezet om meer ruimte 
te creëren voor het parkeren van fi etsen. Het grote 
aantal fi etsen dat hier werd geparkeerd kwam 
grotendeels door het side event op de Nieuwe Markt. 
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3.4.Side event

Voor het eerst was er tijdens de kermis een side-event 
georganiseerd op de Nieuwe Markt. Door dit evenement 
was er, in tegenstelling tot voorgaande kermissen, 
nagenoeg geen activiteit op de Oelemarkt. Het voordeel 
van dit side-event was dat het publiek geconcentreerd op 
één locatie aanwezig was. 

Advies
• Indien komend jaar een soortgelijk side-event 

wordt georganiseerd dan is het belangrijk om 
vanaf het begin integraal af te stemmen met de 
veiligheidsdiensten. Nu waren het twee afzonderlijke 
evenementen die door de veiligheidsdiensten apart 
van elkaar beoordeeld zijn, terwijl zij wel invloed 
hadden op elkaar. 
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Bezoekers moeten op een veilige en verantwoorde 
manier kermis kunnen vieren. In dit hoofdstuk komt het 
veiligheidsaspect aan bod.

4.1. Voorbereiding

In de voorbereiding lag de frequentie van de overleggen 
met de veiligheidsdiensten, mede vanwege de steeds 
wijzigende coronamaatregelen, hoger dan bij voorgaande 
edities. Deze intensievere samenwerking werd wel door 
alle partijen als prettig ervaren. 

Het onderdeel veiligheid is afhankelijk van de inrichting 
van de kermis. Zonder inrichting kan er qua veiligheid 
weinig tot niets worden bepaald. Het heeft lang geduurd 
voordat de inrichting defi nitief was. Dit vond zijn 
terugslag op de planontwikkeling en de opdrachtuitzetting 
naar derden. Dit had gevolgen voor de advisering die de 
hulpdiensten op het evenement moeten geven.

Advies
• De defi nitieve indeling van de kermisterreinen 

dient in normale omstandigheden minimaal één 
maand voorafgaand aan het evenement te worden 
vastgesteld. Voor de globale indeling van de 
kermisterreinen wordt een termijn van minimaal 
3 maanden geadviseerd. Dit zorgt er voor dat 
eerder advies bij veiligheidsdiensten kan worden 
ingewonnen én opdracht kan worden verstrekt 
aan derden (bijvoorbeeld voor het plaatsen van de 
tijdelijke verkeersborden).

4.2. Veiligheidsoverleggen tijdens het evenement

Gedurende het evenement hebben dagelijks 
meerdere veiligheidsoverleggen (in totaal 21 
overleggen) plaatsgevonden. Bij dit overleg waren de 
veiligheidsdiensten (Offi cier van Dienst Politie en Offi cieer 
van Dienst Bevolkingszorg), veiligheidscoördinator, 
(assistent) kermiscoördinator en vertegenwoordigers 
van Openbaar Gebied en Toezicht en Handhaving 
aanwezig. In deze overleggen werden telkens mogelijke 
(toekomstige) incidenten en verbeterpunten besproken. 
Daarbij werd snel geschakeld door de verschillende 
disciplines om problemen op te lossen.

Advies
• Ook hiervoor geldt het advies om de kwetsbaarheid 

van het kermisteam te verminderen. Dit geldt met 
name voor de veiligheidscoördinator. Deze is nu bij 

alle overleggen aanwezig omdat er geen vervanging 
beschikbaar is. Door tijdens het evenement tijdelijk 
extra ondersteuning in te zetten kan de kwetsbaarheid 
worden verminderd. 

4.3. Toegepaste (extra) beheersmaatregelen

Een normale kermis trekt gemiddeld 25.000 bezoekers per 
dag. Bij de oorspronkelijke coronamaatregelen mochten 
er maximaal 2.500 bezoekers gelijktijdig aanwezig 
zijn op de drie kermisterreinen. Dit bracht veel extra 
beheersmaatregelen met zich mee. In de paragraaf worden 
de belangrijkste maatregelen beschreven.

Telcamera’s 
Bij de drie kermisterreinen waren bij de in- en uitgangen 
telcamera’s geplaatst. De camera’s hielden precies bij 
hoeveel mensen op ieder terrein afzonderlijk aanwezig 
waren. In de commandowagen werden op basis van de 
telgegevens keuzes gemaakt. Mocht het maximale aantal 
bezoekers worden bereikt dan was het mogelijk om één 
of meerdere kermisterreinen fysiek af te sluiten. Dit is 
uiteindelijk niet gebeurd. Door de versoepeling van de 
coronamaatregelen door de Rijksoverheid mochten meer 
dan 2.500 bezoekers gelijktijdig op de terreinen aanwezig 
zijn. 

Druktemeter
Aan de telcamera’s was een druktemeter gekoppeld. De 
druktemeter gaf live op de website en de kermis app 
(telefoon en tablet) aan hoe druk het was op de drie 
kermisterreinen. Bezoekers werden geadviseerd om eerst 
de druktemeter te checken voordat zij naar de kermis 
gingen. De druktemeter heeft gedurende het evenement 
vanwege technische storingen niet goed gefunctioneerd. 

Drones
Net als bij voorgaande kermissen zijn door de politie 
gedurende het evenement drones ingezet om de 
bezoekersstromen te monitoren. Deze maatregel wordt als 
erg positief ervaren door de betrokken partijen. Het geeft 
snel een goed beeld van de bezoekersstromen zowel op 
het evenemententerrein als daarbuiten. 

LED schermen 
Op strategische locaties op de toegangswegen van Weert 
werden automobilisten geïnformeerd over de drukte 
op de kermis. Mocht het te druk zijn dan werden zij 
geïnformeerd om de kermis niet te bezoeken. Ook in 
de binnenstad stonden LED schermen op strategische 
plaatsen. Aan de hand van de schermen was het mogelijk 
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om publieksstromen te begeleiden en aanwijzingen te 
geven in geval van calamiteiten. Door de versoepelende 
maatregelen zijn de LED schermen niet ingezet voor het 
sturen van bezoekers (automobilisten en voetgangers). 
Een belangrijk aandachtspunt is wel de beschikbaarheid 
van de schermen. Gedurende het evenement is een 
informatiescherm bij de Stadsbrug vaker uitgevallen 
vanwege problemen met de stroomvoorziening. 
Terwijl dit een cruciaal communicatiemiddel is richting de 
bezoekers. 

Beveiliging 
Om de in- en uitstroom van bezoekers en nooduitgangen 
te controleren waren er in totaal 27 beveiligers en 
toezichthouders  aanwezig. De beveiligers hielden, mede 
aan de hand van bodycams, de publieksstromen in de 
gaten en namen bij gevaarlijke of ongewenste  situatie 
contact op met de commandowagen. De beveiligers en 
toezichthouders werden ondersteund door 30 studenten 
van de opleiding Veiligheid, Toezicht en Handhaving van 
Gilde Opleiding. 

Cameratoezicht
Naast de beveiligers en toezichthouders waren door de 
gehele binnenstad camera’s geplaatst. Deze camera’s 
hebben de drukte zowel op de terreinen als in de 
binnenstad gemonitord. Uiteindelijk was het niet nodig, 
vanwege de versoepelende maatregelen, om maatregelen 
te treffen om bezoekers te weren. 

Stadsbrug 
In tegenstelling tot voorgaande jaren lag de Stadsbrug 
tussen de kermisterreinen in. Hierdoor was dit een 
belangrijke loopverbinding voor de voetgangers. Op basis 
van advies van Rijkswaterstaat, eigenaar van de brug, was 
gemotoriseerd verkeer over de Stadsbrug niet toegestaan. 
Daarnaast moesten in totaal 6 verkeersregelaars aanwezig 
zijn (3 aan weerszijde van de brug) om de brug veilig 
te houden van mensen bij een openstelling van de 
brug. Rijkswaterstaat had namelijk geen zicht meer op 
Stadsbrug vanwege tekstborden van het evenementen. 
Hierdoor konden zij vanuit de meldkamer de brug niet 
zonder hulp van verkeersregelaars veilig aansturen. Mede 
vanwege duidelijke afspraken met Rijkswaterstaat (in de 
vorm van een protocol) hebben zich bij openstellingen 
geen incidenten voorgedaan. 

Advies
• Voorkomen van uitval van technische 

beheersmaatregelen. Het is belangrijk om (prestatie)
afspraken te maken wie waarvoor verantwoordelijk is 
als bijvoorbeeld een scherm uitvalt. 

4.4. Uitvoering en incidenten 

Gedurende de kermis zijn vanuit Openbare Orde en 
Veiligheid de volgende meldingen naar voren gekomen:

• Vanuit de politie was het advies om 
wachtrijmanagement toe te passen bij de ingangen 
van de 3 kermisterreinen. In de praktijk was dit 
onuitvoerbaar. Mede vanwege de versoepelende 
maatregelen is hier vanaf gestapt om de doorstroom 
te bevorderen.

• Bij exploitanten was het mogelijk om 
speelgoedpistolen te verkrijgen als prijs. Hier is op 
ingegrepen en uitgifte hiervan werd verboden.

• Op het kermisterrein was een man met steekwapen 
aanwezig. Deze persoon is door de politie van het 
terrein afgeleid. 

• Gedurende het evenement waren er diverse 
vermissingszaken. Al deze zaken zijn relatief snel 
opgelost.

4.5. Horeca

Afstemming met de horecaondernemers was in 
de voorbereiding van de kermis een uitdaging. 
Voor horecaondernemers was het lastig om tijdig 
iets te organiseren vanwege de steeds wijzigende 
coronamaatregelen. Daarnaast gaf de horeca aan dat 
zij onvoldoende personeel tot haar beschikken hadden 
om iets te organiseren én had de gewijzigde opzet van 
de kermis, aan de rand van de stad, ook impact op de 
bezoekers van de horeca. 

Advies:
• In een eerder stadium, circa 3 maanden 

voorafgaand aan het evenement, contact opnemen 
met horecaondernemers. Deze afstemming is 
noodzakelijk zodat iedereen op de hoogte is wat 
er gaat spelen op zowel het kermisterrein als in de 
omgeving daarbuiten.  
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4.6. Sfeer

De kermis 2021 is, ondanks de inzet van een groot aantal 
beheersmaatregelen, veilig en sfeervol verlopen. Het 
goede weer gedurende het evenement heeft hier ook aan 
bijgedragen. Er was gedurende het evenement geen sprake 
van overcrowding.
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In het promoten van de kermis in én buiten de regio 
Weert speelt communicatie een belangrijke rol. Weert is 
namelijk één van de grootste kermissen van Nederland. 
De kermis trekt daarbij ook veel bezoekers afkomstig 
buiten de regio (o.a. Belgen en Duitsers.

Vanwege de oorspronkelijke coronamaatregelen mochten 
er 2.500 bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn op het 
terrein. Om grote bezoekersaantallen te voorkomen zijn 
de communicatiemiddelen (social media, reclame etc.) 
om bezoekers naar Weert toe te trekken, achterwegen 
gelaten. 

Het niet promoten van de kermis heeft bijgedragen aan 
het voorkomen van te grote bezoekersaantallen op de drie 
kermisterreinen.

EVALUATIE KERMIS WEERT 2021

5. Communicatie
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In dit hoofdstuk zijn de kosten voor het organiseren van de 
kermis in Weert in 2021 weergegeven. In Tabel 1 zijn de kosten 
weergegeven. Vanwege de coronamaatregelen is de begroting 
op het onderdeel beveiliging tussentijds met een bedrag van € 
33.000 naar boven bijgesteld. De kosten voor de beveiliging 
zijn uiteindelijk nog hoger uitgevallen. Alleen is door de kleinere 
opzet van de kermis bespaard op communicatie, elektriciteit en 
brandstof. Hierdoor is een positief verschil van bijna € 50.000,- 
ontstaan ten opzichte van de bijgestelde begroting.

EVALUATIE KERMIS WEERT 2021

6. Financiën

Kosten Begroting Bijgestelde begroting Realisatie
Verschil t.o.v. 

bijgestelde)begroting

Rente en afschrijvingen -€ 10.063 -€ 10.063 -€ 4.301 € 5.762

Salarissen  -€ 97.691 -€ 97.691 -€ 92.324 € 5.367

Brandstof -€ 54.641 -€ 54.641 -€ 35.739 € 18.902

Water -€ 2.611 -€ 2.611 -€ 3.865 -€ 1.254

Elektriciteit -€ 81.000 -€ 81.000 -€ 70.590 € 10.410

Facilitaire zaken -€ 84.582 -€ 84.582 -€ 79.433 € 5.149

Beveiliging -€ 83.000 -€ 116.000 -€ 161.184 -€ 45.184

Communicatie -€ 62.000 -€ 62.000 -€ 11.275 € 50.725

-€ 475.588 -€ 508.588 -€ 458.711 € 49.877

Tabel 1. Kosten kermis Weert 2021

In Tabel 2 zijn de opbrengsten van de kermis Weert in 2021 weergegeven. Door de kleinere opzet van de kermis zijn de 
opbrengsten tussentijds met een bedrag van € 224.000,- naar beneden bijgesteld. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 
is een positief verschil ontstaan van circa € 32.500,-.

Baten Begroting Bijgestelde begroting Realisatie
Verschil t.o.v. 

bijgestelde)begroting

Reclame exploitanten € 39.500 € 19.500 € 12.925 -€ 6.575

Pacht en standplaats € 405.000 € 201.000 € 240.090 € 39.090

€ 444.500 € 220.500 € 253.015 € 32.515

Tabel 2. Baten kermis Weert 2021
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Op 8 september 2021 heeft de gemeenteraad een extra budget van € 257.000,- ter beschikking gesteld voor het organiseren 
van de kermis. De begroting is op basis van dit gegeven bijgesteld. 

Uiteindelijk is ten opzichte van de bijgestelde begroting een positief verschil ontstaan van circa € 82.000,-. De organisatie 
van de kermis heeft in 2021 wel € 205.686,- gekost. In normale omstandigheden heeft de kermis een negatief resultaat van 
€ 31.000,-. 

Totaal Begroting Bijgestelde begroting Realisatie
Verschil t.o.v. 

bijgestelde)begroting

Kosten  -€ 475.588 -€ 508.888 -€ 458.711  € 49.877

Baten € 444.500 € 220.500 € 253.025 € 32.515

-€ 31.088 -€ 288.388 - €205.686 € 82.392

Tabel 3. Totaal overzicht kosten en baten kermis Weert 2021
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Over het algemeen kan gesteld worden dat ook de 
kermis van 2021 voor de inwoners van Weert (e.o.) 
een groot succes is geweest! Het is een evenement om 
met recht trots op te zijn. Dit succes is voornamelijk te 
danken aan de kracht van de Weerter kermisorganisatie 
en haar ervaring, loyaliteit, inventiviteit, bevlogenheid en 
verantwoordelijkheidsbesef. 

7.1. Advies kermis 2022

• Opstellen van een organogram voor de 
organisatie van kermis waarbij de taken en 
verantwoordelijkheden duidelijk worden 
omschreven. 

• Aanstellen van een projectleider kermis. De 
projectleider moet zorgen voor een verbindende 
rol tussen bestuurders en de ambtelijke organisatie 
en stuurt de organisatie op basis van de opgestelde 
taken en verantwoordelijkheden. Door de 
projectleider worden de (assistent) kermis- en 
veiligheidscoördinator ontlast.  

• (Her)invoeren maandelijks overleg tussen bestuur 
en ambtelijke organisatie om de voortgang van de 
organisatie van de kermis te bespreken.

• Opstellen van een visie voor de kermis Weert. Dit 
kan mogelijk worden ondergebracht in het opstellen 
van evenementen beleid voor de gemeente Weert.

• Verminderen van de kwetsbaarheid van het 
kermisteam. Dit kan door tijdens het evenement extra 
tijdelijke ondersteuning in te zetten op bepaalde 
onderdelen waar het kermisteam verantwoordelijk 
voor is. Dit zorgt er ook voor dat de leden uit het 
team minder (over)uren draaien.

• Eerder informeren bedrijven, vergunning- 
en abonnenthouders over afsluiten van 
parkeervoorzieningen.

• Bij het opstellen van een verkeersplan controleren of 
de parkeervoorzieningen goed bereikbaar zijn.

• Meer ruimte te creëren voor fi etsparkeerplaatsen 
bij grote evenementen zoals de kermis. Op 
de Korenmarkt zijn tijdens het evenement nog 
parkeerplaatsen voor auto’s afgezet om meer ruimte 
te creëren voor het parkeren van fi etsen. Het grote 
aantal fi etsen dat hier werd geparkeerd kwam 
grotendeels door het side event op de Nieuwe Markt. 

• Indien komend jaar een soortgelijk side-event 
wordt georganiseerd dan is het belangrijk om 
vanaf het begin integraal af te stemmen met de 
veiligheidsdiensten. Nu waren het twee afzonderlijke 
evenementen die door de veiligheidsdiensten apart 
van elkaar beoordeeld zijn, terwijl zij wel invloed 
hadden op elkaar.  

• De defi nitieve indeling van de kermisterreinen 
dient in normale omstandigheden minimaal één 
maand voorafgaand aan het evenement te worden 
vastgesteld. Voor de globale indeling van de 
kermisterreinen wordt een termijn van minimaal 
3 maanden geadviseerd. Dit zorgt er voor dat 
eerder advies bij veiligheidsdiensten kan worden 
ingewonnen én opdracht kan worden verstrekt 
aan derden (bijvoorbeeld voor het plaatsen van de 
tijdelijke verkeersborden).

• Voorkomen van uitval van technische 
beheersmaatregelen. Het is belangrijk om (prestatie)
afspraken te maken wie waarvoor verantwoordelijk is 
als bijvoorbeeld een scherm uitvalt. 

• In een eerder stadium, circa 3 maanden 
voorafgaand aan het evenement, contact opnemen 
met horecaondernemers. Deze afstemming is 
noodzakelijk zodat iedereen op de hoogte is wat 
er gaat spelen op zowel het kermisterrein als in de 
omgeving daarbuiten.  

EVALUATIE KERMIS WEERT 2021

7. Resumé
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Bestuurlijke Evaluatie kermis 2021 
 

1. Algemene gegevens 
Naam:    Evaluatie kermis 2021 
Opdrachtgever(s):  Bestuurlijk: College van B&W; Ambtelijk: Kees Joosten 
Uitvoering:    Jeroen van Veen / Leen Knapen 
Betrokken bestuurders: Paul Sterk, Henk van de Loo, Raymond Vlecken 
 
Doel van de evaluatie:   
Jaarlijks wordt de Weerter kermis georganiseerd. De kermis van 2021 is door een aantal oorzaken, 
zoals Corona, de (tijdelijke) overdracht van de kermis naar een andere portefeuillehouder en het 
aantreden van een nieuwe burgemeester, een andere kermis dan andere jaren. Normaliter verloopt 
het proces van de organisatie volgens een vast draaiboek. Met name vanwege de genoemde oorzaken 
en het gegeven dat er op een relatief laat moment besloten werd om de kermis alsnog door te laten 
gaan, kon het vaste draaiboek niet worden toegepast en is de kermis van 2021 als een nieuw 
evenement te bestempelen. Dit vormde voor het college aanleiding om opdracht te geven tot de 
onderliggende evaluatie. 
 
2. Onderzoeksopzet 
Vorm:    Uitvoering interviews betrokken portefeuillehouders 
Doorlooptijd:   December 2021 / januari 2022 
Scope:    Uitvoering kermis 2021 
Evaluatieproces:  1. Voorbereiding; 2. Interviews; 3. Verslaglegging;  

4. Terugkoppeling en hoor-wederhoor bevindingen; 5. Rode draad + 
rapport; 6. Delen met belanghebbenden. 

Belanghebbenden:  1. College van B&W; 2. DT/CMT; 3. Kermisorganisatie. 
 
3. Situatie 
Feitelijke verloop in de tijd 
• In november 2020, januari 2021 zijn adviezen opgevraagd bij de veiligheidsdiensten Politie, 

Brandweer en Ghor m.b.t. het organiseren van een kermis in 2021. Op dit moment ging de 
organisatie nog uit van de organisatie van een normale kermis.  

• In het vroege voorjaar van 2021 heeft de bestuurder die verantwoordelijk is voor de kermis 
expliciet opdracht gegeven om in 2021 hoe dan ook een kermis te organiseren. De kermis is op 
dit moment nog steeds vanuit een ‘oude situatie’ aangevlogen.  

• Echter is er door het kermisteam op dat moment ook al vooruitgelopen op de mogelijkheid dat 
de Coronamaatregelen nog actief zijn in september. Dat heeft geleid tot een onderzoek om te 
bepalen waar je Coronaproof en veilig een kermis kunt organiseren. Door de steeds wisselende 
corona situaties was dat een zeer grote uitdaging.  

• In juni is aan het bestuur een voorstel voorgelegd waarin scenario’s waren beschreven om te 
komen tot het Coronaproof organiseren van een kermis.  

• Het bestuur heeft het voorstel aangehouden om in augustus pas een definitief antwoord te geven 
op basis van de dan geldende corona situatie.  

• Tevens heeft het bestuur het kermisteam opdracht gegeven om door te gaan met de 
voorbereidingen. Waarin er rekening gehouden wordt met twee scenario’s organiseren of 
stoppen.  

• Voor beide scenario’s zijn ook de kosten in kaart gebracht en in september na een definitieve go 
van het college is dit voorstel ook besproken in de raad. De raad is akkoord gegaan met de extra 
kosten. 

• Vanaf augustus zijn er meerdere overleggen met de veiligheidsdiensten geweest waar volmondig 
ja is gezegd, door alle veiligheidsdiensten en de gemeente, om veilig een kermis te kunnen 
organiseren. 
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• Feit was dat een normale kermis gemiddeld 25.000 bezoekers per dag trekt nu in het kader van 
Corona zouden er maximaal 2.500 bezoekers per dag aanwezig kunnen zijn. Dit bracht 
uitdagingen met zich mee zoals het afhekken van de kermisterreinen, wachtrij beheer etc..  

• Het aangesloten houden van de horeca bleek een uitdaging vanwege gebrek aan personeel bij de 
horeca, de geldende Coronamaatregelen die regelmatig veranderden (en daarmee 
samenhangende bezoekersaantallen) en de locatie van de Coronaproof kermis (rand van de stad). 

 
4. Resultaten 
Algemene bevindingen 
In de onderliggende evaluatie is met een bestuurlijke bril gekeken naar met name het proces, de rollen- 
en verantwoordelijkheden en de strategische positie van de kermis. 
 
Over het algemeen kan gesteld worden dat ook de kermis van 2021 voor de burgers van Weert (eo) 
een groot succes is geweest! Het is een evenement om met recht trots op te zijn. Dit succes is 
voornamelijk te danken aan de kracht van de Weerter kermisorganisatie en haar ervaring, loyaliteit, 
inventiviteit, bevlogenheid en verantwoordelijkheidsbesef. 
 
Er wordt vertrouwd op een draaiboek dat de afgelopen jaren zijn dienst heeft bewezen. Nu er door 
omstandigheden van afgeweken moest worden, ontstonden er uitdagingen die vaak extra aanspraak 
deden op de improvisatiekracht en extra inzet van de organisatoren. Bestuurders geven aan dat zij niet 
in positie zijn gebracht en op onderdelen te weinig grip ervaarden op het geheel. Voor hen was dit 
vooral van belang gelet op de bescherming van de organisatoren en uitvoerders van het evenement. 
Verder was voor hen onduidelijk wanneer van hen bepaalde regie werd verwacht. Er deden zich naar 
hun gevoel vaker onverwachte situaties en toevalligheden voor, waarbij het voor hen soms 
onvoldoende duidelijk was wat er van hen verwacht werd. 
 
Een relevante bevinding die door de bestuurders in het verlengde hiervan werd toegevoegd was dat 
zij in het algemeen vaker hebben ervaren vooral op zichzelf aangewezen te zijn als zij, om welke reden 
dan ook, nieuwe taken aan hun portefeuille toegevoegd krijgen. Zij zien hierin een verbindende 
verantwoordelijkheid  bij de directie liggen. 
 
Belangrijke verbeteringen worden door de bestuurders in dit kader vooral gezien in duidelijkheid in 
rollen en verantwoordelijkheden, een verbindende rol tussen bestuurders en organisatie 
(regisseursfunctie), een protocolbeschrijving die duidelijk aangeeft wie, welke rol, op welk moment 
dient te spelen en voldoende ondersteuning vanuit de organisatie. Ook missen ze een actueel 
financieel overzicht.  
 
Verder kijkend naar het totale proces herkent men nog vaak een adhoc aanpak. Een aanpak die soms 
onvoldoende onderbouwd is en een sfeer van onderling, informeel regelen en ‘dat hebben we altijd 
zo gedaan’ ademt. Gewenst is een meer projectmatige aanpak waarin o.m. sprake is van goede 
vastlegging van protocollen, afspraken en risico’s (en bijbehorende controles),  voldoende 
functiescheiding (bijv. vergunning verstrekken en hierop controleren) en een strakkere organisatie. 
Verder wenst men meer lering terug te zien uit opgedane ervaringen, die vervolgens een goede basis 
vormen voor scenario’s ten aanzien van nieuwe of wederkerende evenementen. 
 
Tenslotte. Aan het belang van de kermis voor de stad wordt op dit moment overigens niet door de 
bestuurders getwijfeld. Zij missen echter voor een evenement van deze omvang wel een goed 
onderbouwde visie en een doordacht beleid. Dit leidt tot vragen als: “Hoe wenst onze gemeente zich 
strategisch te profileren, op welke wijze past een kermis daar in en levert deze ook het rendement dat 
ervan verwacht wordt?”. 
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Bevindingen in PROA 
Probleem (=Proa) Risico (=pRoa) Oorzaak (=prOa ) Aanbeveling / Actie (=proA ) 
Rollen / 
verantwoordelijkheden 
onduidelijk 

• Risico dat taken niet 
uitgevoerd worden.  

• Risico dat beslissingen 
niet voor iedereen 
bekend zijn en/of dat 
zaken dubbel gebeuren 

• Verantwoordelijkheden liggen op 
het verkeerde niveau. 
Persoonsafhankelijk (zowel 
ambtelijk als bestuurlijk). 

• Sprake van functievermenging 
(uitvoering/controle).  

• Geen eenduidig aanspreekpunt – 
projectleider 

• Versnippering taken bij diverse 
personen.  

• Branden blussen/adhoc werken 
• Bestuurder gaat op positie van 

manager of directeur zitten 
 

• Zorgdragen voor een protocol 
waaruit blijkt wie waarvoor 
verantwoordelijk is inclusief 
een checklist/stappenplan.  

• Duidelijkheid scheppen in de 
afbakening van onderlinge 
rollen van bestuurders 

• Ambtelijk aanspreekpunt voor 
bestuur aanstellen (linkingpin) 

Bestuurders onvoldoende in 
positie om rol te kunnen 
nemen 

• Reputatieschade 
(politiek/bestuurlijk) 

• Ambtelijk geen aanspreekpunt 
voor bestuursleden 

• Overdracht taken tussen 
bestuurders onderling 
onvoldoende begeleidt 
 

• Directie draagt bij overdracht 
taken zorg voor ondersteuning 
bestuurder vanuit ambtelijke 
organisatie 

• Plattegrond vitale locaties 
beschikbaar stellen 

• Ambtelijk aanspreekpunt voor 
bestuur aanstellen (linkingpin) 

• Kermisprotocol beschikbaar 
stellen waaruit blijkt welke 
plichtplegingen van de 
bestuurders verwacht worden 
 

Strategische positie van de 
kermis onvoldoende 
onderbouwd 

• Bestuurlijk risico 
(politiek risico) 

• Strategisch risico 

• Ontbreken van duidelijke visie en 
beleid op de kermis 

• Ontbreken van een meer 
zakelijke kijk op de kermis 
(kosten/baten)  

• Toezegging portefeuillehouder 
zonder onderbouwing 

• Doelenboom opstellen en 
positie van kermis bepalen 
binnen de strategische visie 

• Lange termijn effecten en 
doelen vaststellen en daarop 
sturen 

• Scenarioplanning mogelijk 
maken 

• Kosten/baten analyse  
 

Voeren van een adhoc en 
onoverzichtelijk proces   

• Risico dat er belangrijke 
informatie mist in geval 
van een calamiteit 
(Aansprakelijkheids-
stelling) 

• Waarborging van de 
veiligheid en de 
continuïteit 

• Reputatieschade 
(politiek/bestuurlijk) 

• Evenement niet als een project 
behandeld 

• Ontbreken van protocollen of 
communicatie hierover 

• Ontbreken van  
procesbeschrijving omgang met 
planbare verstoringen 

• Geen eenduidige documentatie 
van afspraken/gebeurtenissen 

• Zaken worden vaak 
informeel/mondeling geregeld.  

• Er kan niet geleerd worden van 
vorige jaren. 

• Draaien op routine 
• Rollen differentiatie 
• Nee zeggen behoord niet tot de 

Weerter cultuur 

• Zorgdragen voor goede 
dossiervorming. 

• Project-/Planmatig werken, 
scenario denken en lerende 
organisatie 

• Aanstellen projectleider  (evt. 
in combinatie met ambtelijk 
aanspreekpunt bestuur) 

• Vastleggen van schriftelijke 
afspraken 

• Zorgdragen voor transparantie 
in gemaakte keuzes, processen 
en protocollen  

• Zorgdragen voor PDCA sturing 
(incl. controles) 

• Financiële analyse en 
verantwoording 
 

 


