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BETREFT: doorgaan Kermis Weert 2021 onder strikte voorwaarden 

 

Geachte portefeuillehouder, 

Geacht college, 

 

DUS Weert heeft onderstaande vragen betreffende het doorgaan van de Kermis Weert 2021 onder strikte 

voorwaarden. 

 

1. In het persbericht van 31 augustus 2021 schrijft u dat er een verwacht tekort is van €127.000 en in 

het raadsvoorstel vraagt u de raad om een budget van €257.00 beschikbaar te stellen voor het 

organiseren van Kermis Weert 2021. Graag een nadere toelichting. 

2. Wat waren de belangrijkste argumenten van het college van B & W om toestemming te verlenen 

voor een Kermis in een afgeslankte vorm? 

3. Wat waren de belangrijkste argumenten van het college om te kiezen voor de drie Kermisterreinen, 

grasveld brug, bassin en kasteelplein? 

4. Welk argument hanteert het college om maximaal 2500 bezoekers over de drie pleinen toe te laten? 

Is er een maximum per plein? 

5. Wat zijn de gevolgen voor de aanwonenden van de beoogde Kermisterreinen? 

6. Deze 2500 bezoekers betreffen dat volwassen (vanaf 18 Jaar) of worden ook kinderen onder de 18 

jaar hiertoe gerekend? 

7. Hoelang mogen mensen op ieder Kermisplein blijven? Hoe wordt dat gecontroleerd? 

8. Zijn de controleurs bevoegd om mensen te weigeren? 

9. Hoe worden mensen gecontroleerd? Dienen ze een vaccinatiebewijs te laten zien via de bekende 

app? Moeten ze diverse papieren bij zich te hebben om zich te identificeren? 

10. Hoe is de privacy gewaarborgd na de controle? 

11. Hoe handhaaft het college de wachtrijen die gaan ontstaan bij de ingangen? Wordt daar de 1,5 

meter toegepast? Hoe lopen de verkeersstromen? Is er een maximale wachttijd? 

12. Heeft het college kennisgenomen en/of overleg gevoerd met steden die in Coronatijd een Kermis 

hebben laten doorgaan? 

13. Kan mogelijke ’overcrowding’ gevolgen hebben voor de openingstijden van de Kermis? 

14. Welke criteria hanteerde u om de Kermisexploitanten te selecteren en heeft u hierbij een voorkeur 

gegeven aan de in Weert gevestigde exploitanten? 

15. Heeft het college bij de inrichting van de 3 pleinen rekening gehouden met het verkorten van de 

verblijfsduur door in te zetten op echte Kermisattracties om zodoende de doorstroming te 

bevorderen en niet te kiezen voor zaken zoals eetkramen en gokautomaten. 

16. Bij wie ligt het financiële risico indien door omstandigheden de Kermis niet mocht doorgaan? 

17. Zijn de contracten met de exploitanten afgesloten onder voorbehoud van goedkeuring door de 

gemeenteraad? 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Fractie DUS Weert 


