Betr. Experiment uitstallingen verlengd en een schone binnenstad!

Juli 2016

Beste Binnenstad ondernemer, shopmanager,
De afgelopen (ruim) 6 maanden is het experiment uitstallingen voor winkels ingevoerd. In overleg met de
gemeente en commissie uitstallingen is besloten de proef te verlengen t/m oktober. De reden is dubbel. We
zien schitterend creatieve uitstallingen en meer beleving in de straten. Er zijn echter ook ondernemers die de
randen opzoeken door toch zwiepborden en plastic klapborden of rekken producten (bijv. kleding) buiten te
zetten. Het brengt het experiment en eventueel nieuw beleid in gevaar. Er zijn inmiddels stemmen opgegaan
om het experiment af te blazen. Dat zou ik betreuren, terug naar de plantenbak is een gemiste kans. Ik wil
jullie daarom met klem vragen dat niet te doen en je te houden aan de afspraken in het experiment!
Er zijn ook veel mooie voorbeelden: de verfpot bij Henk Natte, het ijsje bij bakker Bart, de ligstoel bij Rituals,
een kiddierider bij Kruidvat, de kruiwagen met aardappelen bij Bram Ladage, de bankjes bij Kempkes optiek,
House of Goods, Kaldi, Buy Underwear, Groenendaal Bring & Eat. De bakker bij bakkerij Herfst, de houten
bezorgkar bij bakker van Dijk, de kaas met muis bij kaashandel op de Blauwstraat, aangeklede paspoppen
bij Benetton en Didi, het Ooievaarsnest bij de ‘Baas in huis’, de kazen bij het Gouds Kaashuys etc etc etc.
Kunstpuntgouda heeft aangeboden ondernemers te helpen met creatieve ideeën. Stuur een berichtje naar
de centrummanager, die brengt de partijen in contact met elkaar.
Het slagen van de proef is gebaseerd op afspraken en vertrouwen. Het is belangrijk dat we ons houden aan
die afspraken als we willen dat het experiment beleid wordt. Mocht het toch uit de hand lopen dan kan de
pilot gestopt worden. Dat betekent dat er daarna helemaal NIETS meer mag worden buitengezet bij/voor
winkels behalve de plantenbakken.Voor wie het kwijt is bijgaand nog eens het overzicht van het experiment.
Schone stad
Het is belangrijk punt hoe de stad eruit ziet. Er zijn veel werkzaamheden in de stad, die het rommeliger
maken. Sommige werkzaamheden zijn onvermijdelijk. Toch zal iedereen inzien dat de stad onderhouden
moet worden. Aan de Kop van de Kleiweg kunnen we zien dat dat effect heeft. Dat is soms even doorbijten,
maar hopelijk wordt het snel beter. Toch klachten? meldt bij meldpunt openbare ruimte op gouda.nl.
Een andere veel gehoorde klacht is over meer afval op straat. Gouda mag zich verheugen op de komst van
steeds meer bezoeker, er zijn nu vrijwel steeds mensen in de stad die rondwandelen. Ze verbazen zich over
de rommel op straat. De vele vuilniszakken die buiten containers liggen; oud papier dat buiten ophaaltijden
door de wind over straat gaat zwerven; onkruid bij sommige gevels tot 30 cm of hoger. Een schone stad is
voor iedereen belangrijk en ook onze verantwoordelijkheid! Inmiddels kun je via Rolf vd Hoorn van
de Goudse Spellenwinkel jonge gasten inhuren om onkruid weg te halen. En geloof me, hoog
onkruid geeft je winkel een armoedige uitstraling!
Cyclus en de andere vuilophalers kunnen het ook niet alleen. Let a.u.b. op hoe je afval buitenzet.
Denk niet ‘het is uit mijn pand, ik heb er geen last meer van’. Vuil dat te vroeg buiten staat is een
prooi voor de meeuwen en duiven die eruit gaan plukken. Daarom op verzoek van Cyclus hierbij het
schema van vuil ophalen:
O.a. in de binnenstad van Gouda wordt het restafval nog aangeboden in huisvuilzakken. Dat wordt in het
zuidelijke deel op maandagavond, in het noordelijke deel op dinsdagavond opgehaald. De zakken met
restafval moeten tussen 17.00 en 18.00u op de aanbiedplaats worden gezet, niet eerder, niet later! De
afspraak voor papier en karton is tussen 17.00 en 18.00 uur op woensdag buiten zetten, niet ervoor! Laten
we met elkaar zorgen voor een schone binnenstad
Met vriendelijke groet,
Ronald van Rossum (Centrummanager Gouda/SOG) - centrummanagergouda@gmail.com

Experiment winkeluitstallingen – Binnenstad Gouda
Plan en afspraken
Vanaf 1 december 2015 wordt in de Goudse Binnenstad (het hele gebied binnen de singels) een experiment
gestart met beperkte verruiming van het uitstallingenbeleid voor winkels en detailhandel met
ondersteunende horeca. Deze proef is een samenwerking van de S.O.G., de Gemeente Gouda en
Centrummanagement.
Het doel van de proef is de aantrekkelijkheid en levendigheid van de binnenstad te vergroten, zonder dat het
de straten een rommelig aanzicht zal geven. Tijdens de duur van het experiment zal een commissie
monitoren wat er gebeurt en worden de grenzen verkend en in kaart gebracht. Beeldkwaliteit en sfeer blijven
belangrijke pijlers, maar we willen tegelijk in dit experiment ook ruimte geven aan creativiteit.
De duur van het experiment is 6 maanden vanaf de datum van ingang. Er zal tussentijds worden
geëvalueerd en indien nodig wordt er bijgesteld.
De basis van het experiment vormt goed vertrouwen in elkaar als ondernemers en gemeente en de
afspraken zoals die in dit document zijn vastgelegd. Voor ondernemers die niet mee wensen te doen blijft de
bestaande beleidsregelgeving van de huidige APV van kracht.
Indien succesvol, wordt gestreefd naar omzetting in permanent beleid. Wanneer het verloop van het
experiment daartoe aanleiding geeft kan het ook worden gestopt of opgeschort.
De horeca valt i.v.m. andere regelgeving en vergunningen niet onder dit experiment. Detailhandel met een
ondersteunende horecafunctie moet voor een terras met meer dan 1 tafel plus 2 stoelen, ook binnen dit
experiment nog steeds een vergunningsaanvraag indienen via de bestaande procedures.
De aanvragen zullen beoordeeld worden na ruggespraak met de commissie en de desbetreffende
afdelingen vergunningen en veiligheid bij de gemeente.
Handhaving en Toezicht
Begrippen als beeldkwaliteit, beleving en aantrekkelijkheid zijn niet voor 100% in regels te vatten. Daarom is
er een commissie ‘Uitstallingen Binnenstad’ gekomen. Die bewaakt de regels die hieronder worden
beschreven. Deze commissie bestaat uit de volgende mensen, allen betrokken vanuit hun functie:



1 gemeenteambtenaar (Vergunningen/Veiligheid)
o (Wesley Jopp, back-up Marco van Molenbroek)
1 stadswacht
o (Sandra van Zanten, back-up Tyco Bouman)

1 centrummanager


o (Ronald van Rossum, back-up indien nodig iemand van SOG)
2 ondernemers uit verschillende winkelstraten
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o

(Irene Klein Haneveld (Kleiweg-Hoogstraat-Turfmarkt), Mia Schaap (Tiendekwartier)

Bij twijfel of onenigheid aangaande de afspraken en regels van het experiment en tijdens de duur ervan
heeft de commissie beslissingsbevoegdheid. De besluiten worden genomen bij meerderheid. De commissie
kan indien nodig advies vragen van bijvoorbeeld ODMH en Welstand (ARK). Ook de SOG of een specifieke
ondernemersvereniging kunnen om advies worden gevraagd.
Gebied
De regels zijn van toepassing voor de hele binnenstad, inclusief het kernwinkelgebied tenzij expliciet anders
vermeld. De beschreven regels worden gehandhaafd. Wie zich niet aan de regels houdt, wordt
gewaarschuwd en bij herhaling beboet.
De regels
A- Wat al mocht:
Niet-commerciële uitstallingen mogen geplaatst worden:
- ten hoogste twee bakken met bloemen en/of planten, afm. 50x50 cm en max. 1m50 hoog
B- Nieuw:
Uitstallingen die voldoen aan de regels zoals beschreven in de volgende algemene voorschriften :
1. In iedere straat in het kernwinkelgebied moet 3,5 meter vrij blijven voor hulpverleningsvoertuigen
zoals brandweer / ambulance / politie. Indien die afstand niet gehaald wordt, zijn uitstallingen niet
toegestaan!
2. Houdt rekening met fietsparkeren. Zorg dat door jouw uitstallingen je klanten hun fietsen niet voor de
deur(en) en ramen van de buren gaan zetten.
3. Rondom brandkranen moet een obstakelvrije ruimte aanwezig zijn met een diameter van 1,80 meter;
4. Bij alle objecten, bankjes geldt een maximale breedte van ca. 1 meter gemeten vanaf de gevel.
5. Plaatsing tegen en vanaf de gevel. Niet breder dan de gevel van de gevestigde onderneming
waartoe de uitstalling behoort. Niet hoger dan 1,80 m.
6. Er dient te allen tijde een vrije doorgang voor voetganger over te blijven.
7. Aankleding (Gouda vlaggen, uithangborden e.d.) mag het cameratoezicht niet hinderen. Indien dit
geconstateerd wordt en gemeld bent u verplicht de situatie aan te passen.
8. Er mag geen verontreiniging ontstaan of worden veroorzaakt, eventuele ontstane verontreiniging
moet dagelijks worden verwijderd;
9. De uitstalling mag geen gevaar, schade of hinder opleveren voor personen en goederen, de
veiligheid van de weg, doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
10. Plaatsing uitsluitend tijdens openingsuren van de winkel. De uitstalling moet naar binnen na
sluitingstijd
11. De aankleding mag niet aanstootgevend, discriminerend of in strijd met de eisen van welstand zijn.
12. Toegestaan zijn objecten die ter verfraaiing zijn bedoeld, maar waarop op een terughoudende wijze
productaanduidingen zijn aangebracht.
13. Een uitstalling (of een object ter verfraaiing), inclusief vlaggen en plantenbakken waarvan het
oppervlak voor meer dan 20% voorzien is van een productaanduiding, is onder deze regeling niet
toegestaan. Dit wordt gezien als een commerciële uiting met aan te vragen vergunning/precario.
14. De uitstalling past in het straatbeeld. Raadpleeg eventueel je buren of die akkoord gaan met het te
plaatsen object.
15. De uitstalling is gemaakt van duurzame materialen.
16. Banners, swingborden, vouwborden, strandvlaggen en dergelijke zijn in het kernwinkelgebied niet
toegestaan, daar buiten in overleg.
17. Uitzondering: krijt klapborden.
18. Bij eenmalige activiteiten kan gebruik van bij punt 16 genoemde voorwerpen worden toegestaan
(neem dan vooraf contact met de commissie, zie email onder voorbeelden)
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19. Incidentele uitstallingen moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de uitstallingen die iedere
dag tijdens openingsuren voor de winkel staan.
Voorbeelden van toegestane objecten onder dit experiment (algemeen & soms al te zien in Gouda):
Algemeen:









Niet-commerciële objecten, die een verrassende dan wel verfraaiende uitstraling hebben om de
levendigheid van de straat en binnenstad te vergroten.
Object gerelateerd aan winkel, bijv. bij de legoshop, of vergelijkbare uitingen (bijv. een grote fotolijst
voor een fotowinkel)
Een etalagepop
Eén kiddy rider (drogisten/supermarkten)
Rode lopers met koord en paaltjes (parfumerie, kledingwinkel) mits zij geen gevaar opleveren voor
voetgangers
Vloer/deurmat in bedrijfskleuren
Goudse vlaggen aan de gevel
1 tafeltje met twee stoeltjes, twee statafels; alleen om te zitten of voor uitstalling.

Bestaande of al eerder gedane voorbeelden:










IJsje bij ijssalon (bijv. van Bakker Bart, Kleiweg)
De verfpot bij de schilderswinkel (Henk Natte, Kleiwegstraat)
Kaas, kazen (o.a. bij Gouds Kaashuis, Hoogstraat)
Themabootje (Bijbelshop Samma, Turfmarkt)
Bakkerpop (Bakker Herfst Tiendeweg) of vergelijkbare uitingen
De muis bij de kaaswinkel op de Turfmarkt
De lampenkappen op de Markt, promotie van Gouda
Strandstoel/stoel (Rituals)
Fiets met kleine reclame uiting

Incidentele uitstallingen:





Parkeerplaats paard van Sinterklaas bij KPN/Stadhuis
Tafeltje bij actie, bijv. luchtjes laten ruiken bij een parfumerie
Een visagist bij een drogist aan een tafeltje
etc.

NB) Voor vlaggen en objecten met logo’s of andere duidelijke commerciële uitingen die niet binnen de
hieronder genoemde regels vallen, blijven de bestaande regels van kracht. U kunt bij de desbetreffende
afdeling van de gemeente terecht voor deze regels. Ook bij deze objecten heeft de commissie dezelfde
toezichtbevoegdheid.
NB) Bij twijfel, neem vooraf contact op met de commissie over je plan, dan kom je niet voor verrassingen te
staan. (Mailadres meldpuntuitstallingen@gouda.nl )
C- Wat mag niet, waar wordt verder op gelet:
Het blijft niet toegestaan om commerciële uitstallingen voor het winkelpand uit te stallen als kledingrekken,
rekken met wc-rollen, T-shirts, panty’s, houten kratten, plastic manden of kartonnen dozen met bijv. 1 europroducten etc. De enige uitzonderingen daarop betreffen versproducten en bloemen in de bestaande
regelgeving.
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In straten met een verkeersfunctie of smalle straten kunnen andere regels van kracht zijn i.v.m. de veiligheid.
Voetgangers moeten nog steeds veilig om het object kunnen lopen. Er dient ook genoeg vrije ruimte
beschikbaar te blijven voor eventueel calamiteitenverkeer.
Uitstallingen mogen niet worden geplaatst:
1. indien werkzaamheden moeten worden verricht aan, onder, op of boven de weg;
2. indien dit een te houden evenement, festiviteit of gebeurtenis in het algemeen belang in de weg
staat.
3. in de binnenstad tijdens grote evenementen wanneer de veiligheid dat vereist; Het kan voorkomen
dat tijdens evenementen met grote toeloop, gevraagd wordt obstakels te verwijderen ivm het
vrijhouden van vluchtroutes. Deze aanwijzingen dienen altijd te worden opgevolgd.
4. indien dit door de politie, brandweer of toezichthouders van de gemeente onverwijld wordt geëist in
het belang van de openbare orde en veiligheid, de bruikbaarheid van de weg of het doelmatig en
veilig gebruik van de weg en/of het doelmatig beheer en onderhoud van de weg in het geding zijn.
Afdeling Economische zaken
Wethouder Daphne Bergman
Experimentplan opgesteld door:
SOG / Centrummanager / Gemeente Gouda
(Irene Klein haneveld, Ronald van Rossum, Julia Bron, Jack Terlouw, Wesley Jopp)
Oktober 2015
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