Uitkomsten enquête weert kermis 2017 door de BOB onder de bewoners binnenstad

Plein/straat
Bassin
Beekstraat
Beekpoort

v. Berlostraat

Boermansstraat

Ceres

Bevinding/mening
Geluidsoverlast, geblindeerd raam, stinkend openbaar mannentoilet, geen
gehoor mevrouw van Pol
Slechte toegankelijkheid wegens drukte, parkeren elders te duur,
geluidsoverlast, verkorting tijdsduur
Goed bewegwijzerplan, goede verdeling, waardering gemeente
Traditie, moet behouden blijven
Geen geluidsoverlast of verkeershinder, toegankelijkheid beperkt, prima
tijdsduur, geen last van opbouw, evaluatie prima initiatief, mooi en geweldig,
weert mag trots zijn, goed verzorgd
Handhaving ontbrak, weggebruikers negeren bewegwijzering, weggebruikers
parkeren op cruciale plaatsen de hulpdiensten, wertha boulevard werd
ondanks geslotenverklaring als doorgaande weg gebruikt, fietsen werden
geplaatst op niet toegestane plekken, uitbreiding handhaving ook buiten
kermis
Geen hinder, suggestie verkeersontsluiting industriekade (Joosten)
10 minuten omrijden om thuis te komen, parkeeroverlast, slechte
bewegwijzering (niet op tijd)
Geen klachten, blij om in de binnenstad te wonen
Geen overlast, weg versperring weghalen firma Joosten
Hinder door afgesloten straten, ontsluiten weg tennishal
Geen hinder, prachtige kermis
Soms moeilijke toegang tot woning, geluidoverlast evenementen Rafaëlpad
Slechte toegang appartement, duur kermis te lang
Geen overlast, prima kermis, prima duur
Geen overlast, prima kermis, prima duur, positief dat de kermismensen niet
parkeren op St. Maartenslaan
Verzoek schoonmaken straat na kermis, overlast geparkeerde auto’s
Onmogelijke toegang huis, teveel kruispunten afgesloten (of kruispunt station
of kruispunt ‘bult van verheggen’ open laten?)
Geen problemen, prima kermis, verminderde toegankelijkheid, afzetting firma
Joosten weghalen
Genieten volop van de kermis, geen enkel probleem qua geluid of
toegankelijkheid
Slechte bewegwijzering omleidingsroutes Fatima, meer handhaving
Werthaboulevard (rijden/parkeren)
Toegankelijkheid slecht tijdens op/afbouw, slechte bewegwijzering, betere
voorlichting afsluiten wegen
Bereikbaarheid slecht, afzetting Firma Joosten weghalen, suggestie omleiding
naar ringbaan noord Basculeweg
Slechte opstelling attracties kasteelsingel, niet aantrekkelijk, eyecatcher
ontbreekt, gezellige kermis
Slechte toegankelijkheid, verkeersoverlast Wertha boulevard, vooral tijdens
op/afbouw, suggestie geen kermis bassin, attracties meer verdelen op open
plekken zoals nieuwe markt, ontsluiting via industriekade
Meer duidelijkheid m.b.t. plastic glazen

Plein/straat
Dries
Driesveldlaan

Hoogstraat

Hoogpoort

Hoge Kei

Korenmarkt
Langpoort
Langstraat

Kasteelsingel

Bevinding/mening
Zeer tevreden, geen overlast/hinder
Geen hinder
Geen hinder, geweldige kermis, complimenten gemeente, goed geregeld
Geen hinder, mag zo blijven, waardering organisatie
Geen hinder, voorkeur overdag afbreken
Geen hinder, prima kermis, voorkeur ’s nachts op/afbouw
Vlaggen hangen te lang, lusten wonen binnenstad zijn er te weinig, lasten
worden graag gedragen
Top, ga zo door
Geen klachten
Minder geluidsoverlast dan voorgaande jaren, gevoel dat rekening wordt
gehouden met de omwonende
Geen afbouw ’s nachts
Moeilijke toegankelijkheid parkflat, geen geluidshinder, tijdsduur prima, geen
voorkeur op/afbouw
Op/afbouwen graag tot max. 22.00
Slechte toegankelijkheid appartementencomplex Noordereind (zeker met
rolstoel/rollator), geen schoonmaak plashoek (het portaal bij het complex),
slechte schoonmaak vernieuwde bestrating, verwijderde straatklinker niet
teruggeplaatst (valgevaar), geweldig feest, slechte afwerking
Enorm genoten, geen overlast
Mooie kermis, genoten, houden zo
Verwijderde straatklinker niet teruggeplaatst (valgevaar), slechte schoonmaak
vernieuwde bestrating (olie/vetresten)
Geen geluidsoverlast oelemarkt (2016 wel), prima kermis, dankbaar
Overlast op/afbouw kermis (exploitanten die de vrachtwagens overal
parkeren), hierdoor niet/slecht toegankelijk
Gezellige kermis, succes volgend jaar
Toegankelijkheid voldoende geregeld, geen parkeeroverlast, geluidshinder
door café de Stuiterbal (oelemarkt), prima tijdsduur kermis, op/afbouw prima,
slechte regeling/te weinig afvalbakken/containers (snel overvol en vies)
Geen overlast
Slechte bewegwijzering, parkeeroverlast, uitzicht te vroeg verpest door
vrachtwagens (opbouw)
Geluidsoverlast bas /beat van vrijdagavond t/m zondagavond 21.00, orgeltjes
moeten doorlopen, kermisduur te lang, aanvaren dat ze niet mogen zeuren,
college B&W straalt dit ook uit, evenals de brief
Opbouw overdag, in 2016 erge geluidsoverlast, nu op vakantie gegaan
Goed verlopen, opbouw overdag, muziek mag wat minder
Grotere vuilnisbakken, reuzenrad naar het Bassin, jammer van het uitzicht
(achterkant attractie i.p.v. zij/voorkant)
Te weinig aandacht mooie beplanting bassin (afrastering nodig), geen hinder,
mooie kermis, prachtig vuurwerk
Geen overlast
Geen hinder, mooi opgesteld, overzichtelijk
Geluidshinder, goede toegankelijkheid, geen parkeeroverlast, prima tijdsduur
Tijdsduur te lang, geluidsoverlast, geen DJ’s op straat, opbouw overdag
Geen overlast, fijn wonen dichtbij kermis, mooi uitzicht balkon, geen
geluidsoverlast (andere jaren wel), zeer tevreden

Plein/straat

Nieuwe markt
Parallelweg

St. Louis
Smeetspassage
Stationsstraat

Stationsplein

Werthaboulevard
Wilhelminasingel

Bevinding/mening
Geen overlast, goed verlopen, opbouw van 07.00-23.00
Nauwelijks geluidsoverlast, graag het aggregaat verder weg plaatsen vanwege
stank
Geen hinder, tijdsduur mag korter, op/afbouw overdag, hinder geparkeerde
vrachtwagens bushalte parkflat, ingezaaide grasveld Gruythuysen aan gort
gelopen, graag verhard pad
Uitstekend georganiseerd, geen hinder
Geen overlast, wel geluidshinder aggregaat kasteelsingel + stank
Minder geluidshinder, kermisduur mag 1 dag minder, stankoverlast aggregaat
Alleen geluidsoverlast (housemuziek met bastonen), prima geregeld
Geluidsoverlast (microfoon springkussen)
Geen probleem kermis, wel met fout geparkeerde auto’s (op trottoir),
probleem bloembakken, lijkt op een achterbuurt
Geen problemen, alleen hinderlijk door hoogte attractie (mensen keken de
woonkamer in (4 hoog))
Slechte toegankelijkheid, geluidsoverlast
Kermis ok, attractie Mad Mill misplaatst, voordeur nauwelijks te bereiken met
rolstoel/fiets, geluidshinder (muziek + microfoon)
Uitzonderlijk rustig, geen geluidsoverlast (voorgaande jaren wel), meer ruimte
tussen attracties positief, overlast ‘hufterparkeren’
Erg positief, petje af voor de gemeente
Te weinig toiletwagens, plasoverlast
Geen overlast, te veel eettentjes (teveel troep), gemeente verantwoordelijk
voor overgewicht
Dit jaar nog beter dan anders, genomen maatregelen effectief, misten
woonwagens langs het spoor (nostalgie)
Bereikbaarheid binnenstad vergroten (ambulances), te weinig
vluchtmogelijkheid via de Boermanstraat
Buitengewoon geslaagd evenement, aantrekkelijke verdeling attracties (m.u.v.
nieuwe markt)
Geweldige kermis, geen overlast
Prima opstelling, goede kermis, parkeeroverlast, suggestie straat half afsluiten
net voor ingang parkeerkelder
Parkeeroverlast (slechte bereikbaarheid parkeergarage), suggestie geen auto’s
meer toelaten vanaf de Drehmansstraat (bestemmingsverkeer)
Geen overlast, dikke pluim
Toegankelijkheid ok, beetje geluidsoverlast, Hotel Statie geluidsoverlast, ook
buiten de kermis, parkeeroverlast vrienden Cafetaria Station Telecom winkel
Opbouw overdag
Geen overlast, gezellige kermis
Prachtige kermis, eyecatcher bassin ontbreekt
Meer geluidsoverlast dan voorgaande jaren
Blij met tijdelijk parkeren Rafaëlpad (verzoek tijdens infobijeenkomst)
Geen kritiek, opbouw overdag
Slechte bereikbaarheid apotheek ziekenhuis

