Gemeente Weert
College van B&W
Weert 15 september 2021
Betreft: afstemmen kermis en horeca in Weert
Geacht college,
In de behandeling van het voorstel voor de kermis 2021 in de raadsvergadering van 8 september heeft
de openbare orde en veiligheid veel aandacht gekregen. Onder andere de CDA-fractie heeft gewezen op
de risico’s van grote groepen mensen in de stad die moeten wachten tot zij op een van de drie
kermisterreinen worden toegelaten. In dit verband hebben wij ook de verplichte sluitingstijd voor de
horeca om 24.00 uur genoemd terwijl de kermis tot 00.30 open is.
Horeca-ondernemers die wij hebben gesproken zien op grond van hun ervaringen deze risico’s ook. Zij
stellen dat de horeca door de beperkende coronamaatregelen weinig mogelijkheden om mensen die in
de binnenstad verblijven op te vangen en daardoor de risico’s op incidenten te verkleinen.
De ondernemers zien het als een oplossing als de binnenstad wordt aangewezen als een
evenemententerrein. Zij zouden dan buitentaps kunnen plaatsen en eventueel meer tafels en stoelen
buiten kunnen zetten. Ook zou de openingstijd kunnen worden verlengd tot 01.00 uur.
Wij begrijpen dat deze maatregelen niet passen in de regels van de rijksoverheid en de Veiligheidsregio
Limburg Noord. Maar wij zijn van mening dat een afweging moet worden gemaakt op het risico op
besmettingen en het risico voor de openbare orde en veiligheid van de kermis in de gekozen vorm.
Opvallend is overigens dat de horeca met de kermis geen glas mag gebruiken. Wat dit betreft wordt de
horeca dus wel als onderdeel van de kermis behandeld.
Wij weten niet of deze opzet al in het overleg met de horeca is besproken. Zo ja, dan vernemen wij graag
van u waarom u vindt dat de horeca aan de beperkende coronamaatregelen moet blijven voldoen. Zo
nee, dan vragen wij u om de ideeën van de horeca serieus te overwegen.
Ons voorstel is dat de gehele binnenstad wordt aangemerkt als een ‘’evenementengebied’ waar voor
horeca-ondernemers de volgende regels gelden;
1 een openingstijd van 01.00uur;
2 het opstellen van een buitentap en buitenterras is toegestaan.
Dit alles om voor de kermisbezoekers in de binnenstad zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de
Covid-regels en de risico’s voor de openbare orde en veiligheid te beperken.
Met deze maatregelen wordt een goede afstemming tussen de kermis en de horeca bereikt. Indien deze
afstemming er niet komt en de horeca los blijft van de kermis, moet het naar onze mening worden
toegestaan dat de horeca glazen gebruikt. Het verbod op het gebruik van glas is immers gekoppeld aan
evenementen als de kermis.
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