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M Wolfs

Van: M Smeets

Verzonden: woensdag 7 oktober 2015 14:11

Aan: G Gabriels; I Beenders

CC: M Wolfs; M.van Pol

Onderwerp: RE: Verkeersomleidingen Kermis

Beste mevrouw Beenders, 

 

Voor de kermis van 2015 is het gehele verkeer en parkeerplan opnieuw op gezet. 

 

Op enig moment moet je besluiten dat aanpassing op aanpassing niet meer werkt. 

 

Met neme het parkeerplan en verwijzingen op de kermiswebsite heeft er aan bijgedragen dat er meer in de garages 

geparkeerd is dan voorgaande jaren. 

Toch zien wij verbeterpunten, welke wij doorvoeren naar het plan van 2016. 

 

Met name de eerste 2 dagen tijdens de opbouw zijn er meer klachten. Dit heeft ook te maken met dat mensen 

gewoonte dieren zijn en een vaste routing naar werk en of winkel in de stad hebben. Dan wordt er al snel gezegd er 

staat geen routing. 

 

Door er als team en ondergetekende kort op te zitten hebben wij op een aantal vragen snel kunnen schakelen om 

iets aan te passen. 

Waardoor overlast beperkt is. 

 

Blijft natuurlijk dat er een verschuiving van verkeersstromen plaats vind door de kermis. Waardoor de mensen uit de 

wijk ook de zgn. achterin gebruiken om de stad te verlaten. Ook heb je de gelukszoekers voor een gratis parkeerplek 

die de wijk weer in willen op dit punt. Hier helpt geen verkeersplan tegen. 

 

Echter door de beugel genomen hebben we verkeerstechnisch een rustige kermis gehad. 

 

 

Tot slot 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

Maurice Smeets 

Kermismeester 

Afdeling Openbaar Gebied 

Gemeente Weert 

0495 575 347 

m.smeets@weert.nl 

  

Bezoekadres:                 

Wilhelminsingel 101 

6001 GS Weert 

  

Correspondentieadres: 

Postbus 950 

6000 AZ Weert 
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of bezoek onze website www.weert.nl 

 

 

 

 

 

 

> Op 3 okt. 2015 om 11:16 heeft "I Beenders" <I.Beenders@weert.nl> het volgende geschreven: 

>  

> Geachte heer Gabriels, beste Geert, 

>  

> De Kermis in Weert zit er weer op. Het mooie weer heeft er zeker toe bijgedragen dat er heel heel veel bezoekers 

naar Weert zijn gekomen. Dit jaarlijks evenement was weer de moeite waard om te bezoeken. Een compliment voor 

een ieder die hieraan heeft meegewerkt. 

> In de afgelopen jaren waren er altijd klachten over de bereikbaarheid van de wijk Fatima en over de 

bereikbaarheid van het centrum. 

> DUS Weert is benieuwd of het aantal klachten is afgenomen of toegenomen? En waar de oorzaak ligt voor de 

daling of de stijging? 

> Ik stel het op prijs als u een reactie op dit schrijven kunt geven tijdens de eerstvolgende info of 

commissievergadering ( in de rondvraag). 

>  

>  

> Met vriendelijke groet 

> Conny Beenders-van Dooren 

> Raadslid DUS Weert 


