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Weert, 3 maart 2020

Onderwerp Toezegging naar aanleiding van de Commissie Middelen en Bestuur,
bezoekersaantallen evenementen.

Beste meneer, mevrouw,
Geachte leden van de raad,

In de commissievergadering van 20-02 is de toezegging gedaan om na te gaan wat het
maximaal aantal bezoekers is voor de Markt en de Nieuwe Markt tijdens evenementen.
Tevens is een vraag gesteld wanneer er opgeschaald wordt bij evenementen.

Het maximale aantal bezoekers op de Markt en de Nieuwe Markt is niet in haar
algemeenheid aan te geven. Dit is afhankelijk van de aard van het evenement.
Ook de vraag wanneer'opgeschaald'wordt is niet in haar algemeenheid te beantwoorden
maar ook hier weer afhankelijk van de aard van het evenement en de adviezen van de
veilig heidsdiensten.

wat betreft de evenementen 'Fieest op de Merrentj' en 'wieert Alaaif'zijn in de
verg u nn i nge n 2O2O de vol gende bezoekersaa nta I len vastgelegd :

Voor'Fieest op de Merrentj'gold een maximum van 3000 bezoekers.
De beveiligingsinzet wordt berekend op basis van 2 beveiligers per 500 personen en 1
coördinator. En is afhankelijk van het aantal in- en uitgangen (hier geen
afsluitingsmogelijkheid door de vele toegangen) en het publieksprofiel. Gezien de aard van
het evenement en het publieksprofiel heeft de politie geadviseerd om 8 beveiligers en 1
coördinator in te zetten. Hier was geen sprake van opschalingsmogelijkheid.

Voor Wieeft Alaaif gold een maximum van 1500 bezoekers.
De beveiligingsinzet wordt berekend op basis van 2 beveiligers per 500 personen en 1
coördinator. De organisatie zelf heeft aangegeven niet meer bezoekers te willen in
verband met de te nemen veiligheidsmaatregelen. Van opschaling zou dus ook geen
sprake zijn.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Margot van den Broeke
Hoofd afdeling WH


