Vuurwerkvrije
(groen)zones
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vuurwerkvrije zones in Gouda
1. Groenhovenpark
5. Houtmansplantsoen
2a.	De Groene Wal en
6. Baden Powellplantsoen
Dierenopvangcentrum
7. Gouds Geschenk
Gouda
8. Polderpark Oostpolder
2b.	Noorderhout en
9.	Het Veenweidepark /
Ruiterclub Bloemendaal
Gouderaks Tiendweg
3. Steinse Groen
10. De Goudse Hout
4.	(Volière) Van Bergen
11. GroenBlauwe zone
IJzendoornpark
12. Dierenweide Goverwelle

De gemeente Gouda faciliteert dit jaar twaalf vrijwillig vuurwerkvrije (groen) zones.
In het belang van dierenwelzijn, natuurbehoud en het milieu, is het vriendelijk verzoek
om vuurwerk op andere locaties af te steken.
Op www.maakgoudaveilig.nl/vuurwerkvrijezones vindt u meer informatie over
deze vrijwillig vuurwerkvrije zones. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Veilig en opgeruimd het nieuwe jaar in
De jaarwisseling staat weer voor de deur. Helpt u mee er een mooie jaarwisseling
van te maken? De gemeente Gouda wenst u alvast een mooi 2020!
Afsteektijden vuurwerk
Op 31 december mag het vuurwerk vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur worden
afgestoken. Tips over veilig vuurwerk afsteken vindt u op www.veiligheid.nl.
Houdt u een oogje in het zeil?
Een gezellige jaarwisseling maken we met elkaar. Elk jaar is de schade door vernielingen aan materialen in onze gemeente groot. Het schadebedrag verhalen wij direct op
de veroorzakers. Ziet u vernielingen op straat? Bel dan direct 112, zodat de politie actie
kan ondernemen om de daders op heterdaad aan te houden. Of bel met Meld Misdaad
Anoniem, 0800-7000. Het melden van (vuurwerk)overlast heeft altijd zin! Als door de
drukte niet direct actie kan worden ondernomen, helpt het zeker bij nader onderzoek of
om een goed beeld te krijgen voor de aanpak op langere termijn.
Geweld tegen mensen met een publieke taak wordt niet geaccepteerd
Tijdens de jaarwisseling is een groot aantal personen in actie om de jaarwisseling zo veilig
mogelijk te laten verlopen. Denk aan de wijkagent, de medewerker van de gemeente, de
ambulanceverpleegkundige, de brandweer en de (huis)arts. Zij moeten hun werk zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Daar horen agressie, bedreigingen en beledigingen niet
bij. Bij geweld tegen mensen met een publieke taak treedt de politie direct op. Medewerkers die met geweld te maken krijgen, worden opgeroepen aangifte te doen bij de politie.
Bent u tijdens de jaarwisseling weg? Laat een bewoonde indruk achter!
Viert u Oud en Nieuw bij familie, vrienden of kennissen, waardoor u niet thuis bent, zorg dan
dat de gordijnen zijn gesloten en u licht aanlaat. Een donker huis nodigt inbrekers meer uit.
Containers, zoals PMD-, papier- en textielcontainers tijdelijk afgesloten
Om brand tijdens de jaarwisseling te voorkomen, worden containers, bijvoorbeeld voor
PMD, papier en textiel tijdelijk afgesloten. Op maandag 30 december 2019 gaan deze
containers op slot en op donderdag 2 januari 2020 worden ze weer opengesteld. Hierdoor
kunt u rondom de jaarwisseling uw PMD, papier en textiel niet kwijt. Breng het eerder weg
of bewaar het tijdelijk thuis. Plaats geen losse zakken met deze materialen in de openbare
ruimte; daar komt alleen maar vervuiling van. Laten we het nieuwe jaar schoon in gaan!
Houd onze gemeente schoon. Ruim uw vuurwerk direct op!
Tijdens de jaarwisseling komt er veel vuil op straat. Het is belangrijk dat dit snel weer
wordt opgeruimd, zodat het niet eindigt als zwerfvuil. Ruim uw vuurwerk direct na het
afsteken op, dit voorkomt dat kinderen de volgende ochtend op zoek gaan naar
(on)ontploft vuurwerk.

