
Informatieavond evenementen

Gouda is een levendige stad waar evenementen een 
belangrijke bijdrage aan leveren. Graag gaan we op 
woensdag 13 februari in gesprek met organisatoren van 
evenementen om toelichting en tips te geven over 
onder andere de vergunningprocedure. Zodat u sneller 
en makkelijker en met succes een aanvraag kan doen. 
Tijdens de avond horen we graag uw vragen en 
suggesties voor verbeterpunten. 

Tijdens de avond zullen de hulpdiensten, de Omgevings-
dienst Midden Holland en de veiligheidscoördinator van 
onder andere Gouda bij Kaarslicht een kijkje in de keuken 
geven over de aanpak bij grote evenementen. Met o.a. tips 
voor een goed veiligheidsplan. Tevens zal de nieuwe 
aannemer Van Doorn Geldermalsen, voor het leveren van 
hekken en dergelijke, (de opvolger van Cyclus) zich kort 
voorstellen.

Na het plenaire deel is er ruimte om het gesprek aan te 
gaan met vertegenwoordigers van de hulpdiensten of 
gemeentelijke diensten tijdens de speeddates. Bij de 
aanmelding kunt u maximaal drie partijen aangeven met 
wie u in gesprek wilt.

Bij aanmelding kunt u ook aangeven welke vragen u heeft. 
Hier kunnen we tijdens de avond dan op in gaan.

U bent van harte welkom op woensdag 13 februari 2019 
van 19.00 uur tot 22.00 uur in het Cultuurhuis 
Garenspinnerij, Turfsingel 34a te Gouda.

Programma
Vanaf 19.00 uur Inloop
19.45 uur  Welkomstwoord
19.50 uur  Interactief “kijkje in de keuken”
20.45 uur  Start speeddates en informele 
   napraatborrel
22.00 uur  Einde

Tijdens de avond willen we graag foto’s tonen van 
verschillende Goudse evenementen. Heeft u een leuke of 
mooie foto die wij mogen gebruiken? Mailt u die dan svp 
naar evenementen@gouda.nl.

Aanmelden
Meld u via het aanmeldformulier direct aan voor de 
informatieavond. Dit kan tot 7 februari.

Graag tot 13 februari a.s.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester Mirjam Salet
Wethouder Thierry van Vugt

Foto boven: 
Sandra Zeilstra Photography

Foto onder: 
Renate Oskam

Uitnodiging

https://www.gouda.nl/bedrijven/evenementen/aanmeldformulier

