
 

Weert, 22 april 2021 
 
 
 
Aan de bewoners van de  
directe omgeving van het  
voormalige KMS terrein 
 
Betreft: informatie nieuw festival, locatie sportveld KMS 
 
 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Door de corona ontwikkelingen en de langzaam op gang komende vaccinaties hebben wij, stichting 
Bospop, aangekondigd dat we onze 40e jubileumeditie van Bospop ook dit jaar moeten uitstellen. 
Dit betekent dat Weert voor het tweede jaar achter elkaar geen aansprekend festival zou hebben. Wij 
zijn, mede hierom, voornemens eenmalig een nieuw festival te organiseren op het sportveld van de 
voormalige KMS op vrijdag 8 en zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2021, onder de naam 
FESTIFALLZ.. Door de planning in het najaar hebben we goede hoop dat we de corona beperkingen 
dan achter ons hebben kunnen laten.  
 
Cultureel en maatschappelijk belang 
Met dit festival willen we voorzien in de sterke behoefte van onze vaste bezoekers uit onze regio, 
bieden we Nederlandse professionele bands een plek om weer inkomsten te genereren, en steunen 
we onze vaste leveranciers uit onze regio in deze moeilijke tijd. Verder bieden we vele plaatselijke 
verenigingen een mogelijkheid om met hun inzet, de inmiddels lege kas aan te vullen. Het nieuwe 
eenmalige festival levert zo een positieve bijdrage aan het culturele en maatschappelijke leven binnen 
de regio Weert. 
 
Opzet festival 
Ons plan is om een grote festivaltent (40 x 100 meter) te plaatsen met een capaciteit voor maximaal 
8.500 bezoekers. Het programma bevat voornamelijk Nederlandse topbands. Hiermee richten we ons 
op bezoekers uit de regio Weert e.o. Een beperkt deel (naar verwachting ± 25%) komt van buiten de 
regio, uit Limburg en Brabant. Naast de inrichting van het festival met kantoren, veiligheidsunit, 
kleedruimten, horecavoorzieningen, sanitaire voorzieningen etc. moet er voldoende ruimte zijn voor 
opslag materiaal, parkeren en stalling fietsen. De locatie keuze is van groot belang, mede gezien de 
weersomstandigheden in de herfst en het kostenaspect van de productie. Voor dit festival zullen geen 
campingfaciliteiten door ons worden ingericht. 
 
Locatie keuze KMS 
Kijkend naar potentiële locaties in Weert is onze keus gevallen op het terrein van de voormalige KMS.  
De eigenaar heeft belangeloos zijn medewerking toegezegd uiteraard onder voorwaarden dat de 
gemeente hiervoor een evenementenvergunning verleend.  
Dit terrein heeft ten opzichte van andere locaties vele voordelen zoals o.a. aanwezige verharding, 
afscheiding rondom het hele terrein, aanwezigheid van gebouwen die door de organisatie, beveiliging 
en artiesten kan worden gebruikt, aanwezige nutsvoorzieningen etc. De bereikbaarheid is goed, ook 
met openbaar vervoer. 
We willen de festivaltent plaatsen op het sportveld grenzend aan de Parklaan. De bands en het 
publiek komen via de ingang aan de Nelissenhofweg het terrein op waar (een beperkt aantal) 
parkeerplaatsen aanwezig zijn en waar een grote fietsenstalling kan worden ingericht. Veel plaatselijk 



publiek zal met de fiets komen. Mocht de parkeercapaciteit te kort schieten voorzien wij een 
uitbreiding hiervan in het bedrijvengebied aan Sluis 16 waarmee we een belasting in de wijk zoveel 
mogelijk willen voorkomen. 
 
De organisatie 
De organisatie is in handen van de stichting Bospop in samenwerking met Mojo Concerts. Wij hebben 
een meer dan 25-jarig partnerschap met Nederlands grootste concertpromoter. We beschikken samen 
over de middelen, de relaties en de ervaring om dit festival op een verantwoorde en veilige manier te 
organiseren. Vooral de veiligheid van bezoekers, artiesten, vrijwilligers maar zeker ook van de 
omgeving staat bij ons hoog in het vaandel. Om alles goed in beeld te krijgen en vooraf adequate 
maatregelen te treffen zullen we diverse plannen uitwerken zoals o.a. een veiligheids- en 
ontruimingsplan en een verkeersplan waarin geregeld wordt hoe we de publieksstromen naar en 
vanaf het festivalterrein begeleiden. Voor de veiligheid bij de op- en afbouw en tijdens het festival 
worden erkende security bedrijven ingezet. Het overall toezicht gebeurt met camera’s en een 24uurs 
bezetting in een regiewagen. 
In het kader van het vergunning traject zal multidisciplinair overleg plaatsvinden met gemeente, ghor, 
brandweer en politie. Hierbij zullen alle plannen worden beoordeeld. 
 
Mogelijke overlast 
De festivaltijden zijn vrijdag 8 oktober 17.00 open, 17.45 aanvang en 00.00 einde. Op zaterdag 9 en 
zondag 10 oktober willen we 13.00 open gaan, 13.45 aanvang en 00.00 einde. Wij zullen er alles aan 
doen om het festival ordentelijk te laten verlopen. De opbouw staat gepland voor maandag 4 oktober 
en de afbouw voor maandag 11 oktober. Hiervan zult u nauwelijks of geen last ondervinden. Het is 
echter onoverkomelijk dat tijdens de festivaldagen enig geluidoverlast zal worden ervaren. Wij zullen 
ons stipt aan de eindtijd houden en aan de geluidsniveaus zoals die in de vergunning door de 
gemeente worden opgenomen. Tijdens de optredens zullen wij continue een geluidsmeting bij het 
zogenaamde “front of house” in de tent uitvoeren en hiervan een rapportage opstellen.  
 
Communicatie 
Recent is in diverse media al melding gemaakt van het feit dat wij een nieuw festival willen gaan 
organiseren. Daarbij is bewust geen mededeling gedaan over de beoogde locatie omdat wij het 
belangrijk vinden eerst de buurt hierover te informeren en te zorgen dat voor dit event voldoende 
draagvlak in deze omgeving is. 
Hiervoor hebben wij contact gezocht met de wijkraad rond de kazerne die ons adviseerde met een 
aantal geselecteerde bewoners, als klankbordgroep, in overleg te gaan. Dat hebben we gedaan en nu 
willen we u over onze plannen informeren.  
 
Vergunningtraject 
Vanwege de corona beperkingen mogen we van de gemeente nog geen aanvraag voor dit event 
indienen. Uiteraard willen we dit zo snel mogelijk doen om voldoende tijd te hebben voor een goede 
voorbereiding met de daarbij behorende overleggen met de (semi) overheden. De gemeente zal een 
aanvraag om vergunning gaan publiceren evenals een eventuele verlening. Daarbij zullen uw 
belangen als buurtbewoners in acht genomen moeten worden door u de gelegenheid te geven uw 
zienswijze bij de gemeente in te dienen en na verlening eventueel bezwaar hiertegen aan te tekenen. 
Uiteraard hebben wij dat liever niet en hopen wij op uw medewerking voor dit eenmalige event. 
 
Vragen? 
Indien u vragen hebt kunt u die per mail aan mij stellen via peter@debosuil.nl Ik ga proberen alle 
vragen binnen 2 dagen te beantwoorden. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de stichting Bospop, 
 
 
 
Peter Verkennis 
Festivaldirecteur 
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