Vragen met betrekking tot veiligheid Kermis en Kermis Festival. Met verzoek om mondelinge
beantwoording.
In de raadsvergadering van 8 september is informatie gegeven over de veiligheid rond de Kermis. Zo
wordt er gestreefd naar beperking van het aantal bezoekers op de kermisterreinen, wordt
doorstroming van het publiek bevorderd en zal er via tellingen worden voorkomen dat de
kermisterreinen overbezet raken en er lange wachtrijen ontstaan. Voor de kermis is het vigerende
corona beleid leidend. Inmiddels is bekend dat er tijdens de kermis op de Nieuwe Markt een Kermis
Festival plaats gaat vinden waar gedurende vier dagen maximaal 20.000 bezoekers worden
verwacht. Deze activiteit is gericht op verblijf op het festivalterrein. Voor deze activiteit geldt het
corona beleid dat 25 september van kracht wordt.







Acht u het, in het kader van de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid, wenselijk dat
beide activiteiten gelijktijdig plaatsvinden onder verschillende voorschriften?
Hoe is de beveiliging en controle rond het festival en de Nieuwe Markt geregeld?
Wanneer en door wie is de vergunning voor het Kermis Festival aangevraagd en wanneer is
de vergunning verleend?
Is er sprake van extra politie inzet en handhaving nu beide activiteiten gelijktijdig
plaatsvinden?
Is er over het Kermis Festival vooraf overleg geweest met de verenigde horeca
ondernemers, de BOB (bewonersorganisatie binnenstad) en de BIZ ondernemers?
Op 24 september 2019 heeft het College naar aanleiding van vragen van DUS Weert inzake
het vergunnen van randactiviteiten bij dragende activiteiten zoals kermis en carnaval als
volgt geantwoord (zie bijlage): 'Soms kan een randevenement het bestaande evenement
versterken en dan is dat akkoord. Als dat niet het geval is wordt niet akkoord gegaan.' Bent u
van mening dat het Kermis Festival de Weerter Kermis versterkt en is deze 'versterking'
wenselijk in relatie tot de beperkende maatregelen die gelden voor de kermisterreinen?
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