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Informatienota voor de Gemeenteraad
Antwoord op schriftelijke vragen: Niet doorgaan Leste Mert a.g.v.
Corona regels
Kernboodschap
De gemeente Druten heeft steeds actief meegedacht met de stichting Leste Mert over de
mogelijkheden binnen de coronamaatregelen. Er zou echter altijd sprake zijn van
beperkingen bij de organisatie. Daardoor heeft de stichting uiteindelijk zelf besloten om
de Leste Mert niet door te laten gaan.
Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen
1.

Hoe beschouwt het College de betekenis van de Leste Mert voor onze inwoners,
ondernemers en de horeca?
De Leste Mert is voor Druten een van de belangrijkste evenementen van het jaar.
Inwoners en ondernemers leven er het hele jaar naartoe. Het is hét moment dat heel
Druten samen komt, en het heeft daarom een belangrijke verbindende betekenis.
Het College vindt het dan ook jammer dat ook dit jaar geen Leste Mert plaatsvindt.

2.

Hoe heeft het College zich ingespannen om de Leste Mert in 2021 doorgang te laten
vinden?
De gemeente heeft meerdere malen zowel persoonlijk als telefonisch overleg gehad
met de voorzitter van de stichting Leste Mert. Hierbij hebben wij steeds mee gedacht
met wat er wél mogelijk is binnen de op dat moment bekende coronamaatregelen.

3.

Beschouwt het College het afzeggen van de Leste Mert inderdaad als “enige optie” en
wat is daarvan de achterliggende gedachte?
Nee, er is nooit gezegd dat het volledig annuleren de enige optie was. Wel is
aangegeven dat er aanpassingen nodig zouden zijn om de Leste Mert binnen de
coronamaatregelen te laten plaatsvinden. Dat heeft de stichting zelf afgewogen en
uiteindelijk heeft zij zelf besloten om de Leste Mert niet door te laten gaan.

4.

Hoe heeft het College zich ingespannen om Stichting Leste Mert te informeren en
ondersteunen bij de interpretatie en toepassing van de Corona regels uit de Tijdelijke
Regeling Maatregelen COVID-19?
Zie het antwoord onder vragen 2 en 3. Wij hebben veelvuldig en pro-actief contact
gehad met stichting over de mogelijkheden binnen de Tijdelijke Regeling
Maatregelen Covid-19. Ook op dit moment zijn we nog met hen in gesprek over het
organiseren van een Leste Mert-kermis. Overigens denkt de gemeente al sinds het
begin van de coronacrisis met initiatiefnemers mee over toepassing en interpretatie
van de coronamaatregelen.

5.

Is het College zich ervan bewust dat doorstroom evenementen zoals braderieën en
jaarmarkten zijn uitgezonderd van de verplichting om te werken met
Coronatoegangsbewijzen vanaf 25 september 2021?
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Ja, wij zijn ons hiervan bewust. De voorwaarden waaraan een doorstroomevenement
moet voldoen zijn met de Leste Mert besproken. Zo dient de horeca volledig
afgesloten te zijn van het evenement, omdat daar geen sprake is van doorstroming.
Dat betekent dat de horeca met hekken afgezet moet zijn en met een aparte
toegang moet werken. Dat betekent dat horeca en braderie/veemarkt gescheiden
zouden worden, terwijl de kracht van de Leste Mert ook ligt in de combinatie van
beiden. Een alternatief was het toepassen van het corona toegangsbewijs. Dat
betekende teveel personele inzet voor de stichting Leste Mert.
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