Meldingsformulier
straatfeest en/of
buurtbarbecue

invullen op de computer of met
zwarte pen en in blokletters

Voor bepaalde buurt- en/of straatfeesten is geen evenementenvergunning vereist maar kunt u volstaan met een
schriftelijke melding. De melding kan uitsluitend geaccepteerd worden als ale velden zijn ingevuld.
1.

Gegevens van de organisator
voorletters en achternaam*:
geslacht*:

man

vrouw

straat en huisnummer*:
postcode en woonplaats*:
e-mail:
telefoonnummer:
telefoon tijdens barbecue/straatfeest (mobiel):

2.

Gegevens met betrekking tot het evenement
datum:
locatie:
Wordt er gebruik gemaakt van een tent bedoeld voor meer dan 50 personen?

ja

nee

Duurt het evenement langer dan tot 24.00 uur?

ja

nee

Moet er meer dan één straat worden afgezet?

ja

nee

Worden er andere objecten dan tafels, stoelen en een barbecue geplaatst?

ja

nee

Wordt er live-muziek gemaakt?

ja

nee

Komen er meer dan 100 personen?

ja

nee

Als u alle vragen met ’nee’ heeft beantwoord kunt u volstaan met deze melding.
Heeft u een vraag met ’ja’ beantwoord dan is een vergunning noodzakelijk. Het aanvraagformulier ’klein evenement’ is te
vinden op www.gouda.nl/ondernemen/dienstenenvergunningen/evenementen.
Zowel het meldingsformulier als het aanvraagformulier dienen drie weken voor datum van het buurt- en/of straatfeest bij de
gemeente binnen te zijn.

directie Maatschappelijke Ontwikkeling
afdeling Veiligheid en Wijken
postbus 1086, 2800 BB Gouda
telefoon 14 0182
e-mail gemeente@gouda.nl
www.gouda.nl

*) Deze velden verplicht invullen.

276659

3.

Straatafsluiting
Als u in verband met het feest een straat wil laten afsluiten, kunt u op deze link klikken: www.gouda.nl/verkeersmaatregelen

4.

Bedrijfsmatig schenken van alcohol
Wordt er anders dan om niet zwakalcoholische dranken geschonken dan dient u hiervoor apart een ontheffing op grond van
artikel 35 Drank- en Horecawet aan te vragen. Hiervoor dienen de volgende formulieren te worden ingezonden:
•

kopie van geldig ID_bewijs;

Degene die de drank verstrekt dient tevens de leeftijd van eenentwintig jaar te hebben bereikt.

5.

Barbecue
Vindt er een barbecue plaats dan dient rekening te worden gehouden met het volgende:
1. Een barbecue moet, om kans op schade te voorkomen, op een afstand van minstens 5 meter van gebouwen, 		
bouwwerken, beplanting en goederen zijn geplaatst.
2. Een barbecue moet zodanig zijn opgesteld dat deze opgesteld dat deze niet kan omvallen of omgestoten kan worden.
3. Een barbecue mag uitsluitend onder voortdurend toezicht van een meerderjarige persoon worden gestookt.
4. Voor het aanmaken van een barbecue mag nooit gebruik worden gemaakt van brandbare vloeistoffen.
5. Teneinde hinder, overlast of brandgevaar tot een minimum te beperken, is het stoken van een barbecue alleen geoorloofd
bij een gunstige windrichting en windsterkte. Bij windkracht 5 en hoger mag niet worden gestookt.
6. Na afloop moeten de nog smeulende resten houtskool met water worden geblust of met een laag zand worden afgedekt.
7. Bij elektrische barbecues dient de aanleg, bevestiging en plaatsing van kabels, leidingen en snoeren zodanig te geschie		
den, dat het publiek er niet mee in aanraking kan komen en er niemand over kan struikelen of vallen. De kabels moeten
altijd volledig van de haspel zijn afgerold.
8. Ten aanzien van gasflessen gelden de volgende voorwaarden:
- gasflessen moeten zijn voorzien van een door Lloyds Register-Stoomwezen erkend geldig keurmerk;
- de aanwezigheid van gasflessen waarvan de goedkeuring volgens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft
plaatsgevonden, is verboden;
- een gasslang moet van een goedgekeurd type zijn en niet ouder dan twee jaar (de datum is op de slang aangegeven);
- de gasslang moet door middel van slangklemmen op de slangpilaren zijn bevestigd;
- de te gebruiken drukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
9. Ten aanzien van brandblusmiddelen gelden de volgende voorwaarden:
- in de directe nabijheid van een barbecue moet een blusmiddel voor onmiddellijk gebruik beschikbaar en bereikbaar zijn;
- bij een op houtskool gestookte barbecue moet minimaal een blusmiddel in de vorm van een emmer water of een op de
waterleiding aangesloten tuinslang aanwezig zijn;
- bij een gasgestookte barbecue moet tenminste een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een inhoud van minstens
6 kg bluspoeder, 5 kg koolzuursneeuw of een gelijkwaardig ander blusmiddel, dat geschikt is voor het blussen van 		
B-branden (vloeistoffen) en C-branden (gassen);

*) Deze velden verplicht invullen.
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5.

Barbecue (vervolg)
- het draagbaar blustoestel moet in een goede staat van onderhoud verkeren en zijn voorzien van een geldig Rijkskeurmerk
met rangnummer;
- draagbare blustoestellen moeten jaarlijks door een bevoegde persoon op deugdelijkheid worden gecontroleerd en zijn 		
voorzien van een label of sticker waarop de laatste controledatum is vermeld.

6.

Ondertekening
Naar waarheid ingevuld:
plaats*:						datum*:
handtekening aanvrager*:

Printen

Herstel

Dit formulier inclusief plattegrond sturen naar:

gemeente Gouda
afdeling Veiligheid en Wijken
ter attentie van Ilse Spee of mevrouw Conny Wognum
postbus 1086
2800 BB Gouda

Niet volledig ingevulde formulieren en niet tijdig ingediende aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen.
De minimale aanvraagtermijn bedraagt drie weken voor aanvang van het evenement. Voor ieder evenement dient een apart
aanvraagformulier te worden ingevuld. De organisator is verplicht om alle informatie te verschaffen die voor de beoordeling van de
aanvraag noodzakelijk is. Aan (het invullen van) dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie over evenementen in Gouda is te vinden op de website:
www.gouda.nl/gemeente/Digitale_balie/Producten/E/Evenementenvergunning
of bel met Ilse Spee (0182) 588 127 ) of Conny Wognum (0182) 588 724 ) van de afdeling Veiligheid en Wijken
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