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Aan de ondernemers van  

het Centrum  

   

     

   

   

   Datum: 11 mei 2017 

 

 
Geachte ondernemer, 
 
Feyenoord kan zondag 14 mei 2017 in de Kuip landskampioen worden. Wanneer Feyenoord 
de titel verovert worden de spelers gehuldigd op het Stadhuis op maandag 15 mei om 12.00 
uur.  
 
De verwachting is dat veel supporters op zondag het centrum zullen bezoeken om naar de 
wedstrijd te kijken. Wanneer het tot een huldiging komt dan zal het ook maandag druk zijn in 
het centrum. 
 
Voor u als ondernemer in de directe omgeving van de Coolsingel en voor bezoekers is het 
belangrijk dat de wedstrijddag en de huldiging goed verlopen. De gemeente Rotterdam heeft 
samen met de politie en andere partners maatregelen getroffen om deze dagen zo goed 
mogelijk te organiseren.  
 
UDS Rotterdam, die de belangen behartigt van aangesloten winkeliers in het 
kernwinkelgebied, zijn op de hoogte van de maatregelen.  
 
Maatregelen 
Zondag 14 mei en maandag 15 mei 

 Op zondag 14 mei vanaf 08.00 uur tot maandag 15 mei 18.00 uur is het voornemen 
om een beperkt alcoholverbod in te stellen. Dat houdt in dat winkels in het centrum 
geen alcohol verkopen. Zodra dit besluit is genomen zal het verbod gepubliceerd 
worden (als er geen huldiging is geldt dit verbod op maandag niet).  
Op www.rotterdam.nl en op www.udsrotterdam.nl staat dan het kaartje met de 
begrenzing en tijdsduur. Alcoholverkoop in horeca is wel toegestaan 

 
Zondag 14 mei 
Ik adviseer u rekening te houden met de drukte en de eventuele hinder die daarmee gepaard 
kan gaan. Op veel plaatsen in het kernwinkelgebied worden preventieve maatregelen 
genomen. In het gebied rondom het Stadhuisplein worden een aantal aanvullende 
maatregelen genomen. De winkeliers die dat betreft worden daar persoonlijk over 
geïnformeerd.  

 De Kruiskade is naar verwachting voor autoverkeer gesloten op zondag 14 mei vanaf 
03.00 uur. 

 Voor de overige winkels is het advies rekening te houden met veel voetbalsupporters 
in het centrum. Ook kunt u hinder ondervinden vanwege de opbouw van het terrein 
voor de huldiging. 

 

http://www.rotterdam.nl/
http://www.udsrotterdam.nl/
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Op zondag 14 mei zijn er drie evenemententerreinen in het centrum van Rotterdam: 

 Stadhuisplein 

 Binnenrotte 

 Schieblock 
Supporters hebben alleen toegang tot deze terreinen met een kaartje. Deze evenementen zijn 
uitverkocht. De verwachting is dat veel supporters gebruik zullen maken van de 
horecagelegenheden in het centrum om naar de wedstrijd te kijken. 
 
Maandag 15 mei 
Ik adviseer u uw winkel of horecagelegenheid tijdens de huldiging gesloten te houden en pas 
na de huldiging te openen. De verwachting is dat dit rond 14.00 uur weer mogelijk is. 
 

 De Coolsingel en omgeving is op maandag 15 mei vanaf 6.00 uur tot en met circa 
17.00 uur afgesloten voor auto, motor en fietsverkeer. Er wordt direct na de huldiging 
gewerkt aan het zo spoedig mogelijk open stellen van de weghelften voor het 
openbaar vervoer en het verkeer. 

 
             De Coolsingel is op 15 mei een evenemententerrein en is verdeeld in  
             verschillende sectoren voor supporters. Deze sectoren worden afgezet met  
             hekken. Deze hekken worden geplaatst op: 

 Op de hoek van de Korte Lijnbaan/Lijnbaan; 

 Op de hoek van de Aert van Nesstraat hoek Lijnbaan 

 Ingang van de Lijnbaan bij Burger King 
 
Parkeergarages  
 
Zondag 14 mei 
De parkeergarage Kruiskade, Kruiskade 21 is zondag 14 mei vanaf 03.00 uur tot en met 
maandag 15 mei 17.00 uur aan de kant van de Coolsingel gesloten voor in- en uitrijdend 
verkeer. De parkeergarage is wel bereikbaar via de Karel Doormanstraat. 
 
Maandag 15 mei 
De volgende parkeergarages zijn maandag 15 mei tussen 6.00 uur tot 17.00 uur afgesloten 
voor inrijdend verkeer: 
 
Budget Parking                        Sint Luciastraat 59 
Parkeergarage Bijenkorf   Aert van Nesstraat 16 
 
De parkeergarage aan de Meent is de gehele dag bereikbaar. 
Inrijdend verkeer richting deze garage is alleen mogelijk vanaf de kruising 
Meent/Goudsesingel. Uitrijdend verkeer kan de garage alleen linksaf verlaten in de richting 
van het Haagseveer, richting Pompenburg. 
 
De garages WTC V&D Leeuwenstraat 2 en WTC P1/P2 Rode Zand 19 kunnen tot uiterlijk 
09.00 uur inrijden. Inrijdend verkeer richting deze garages is alleen mogelijk vanaf de kruising 
Meent/Goudsesingel. Uitrijdend verkeer kan de garage alleen linksaf verlaten in de richting 
van het Haagseveer (uitrijden zal vanaf 09.00 uur beperkt mogelijk zijn). 
 
Deze parkeergarages in het centrum zijn bereikbaar, men moet wel rekening houden  met de 
publieksdrukte. 
Koopgoot    Bulgersteyn 5 (bereikbaar vanaf Keizerstraat) 
Lijnbaan    Crispijnstraat 6 
Markthal    Dominee Jan Scharpstraat 306 
Westblaak    Hartmansstraat 35 
Arrivals parking    Kruisplein 19 
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Schouwburgplein 1 en 2                  Weena tunnel 50 (alleen bereikbaar uit westelijke 

rijrichting via Weena tunnel) 
Parkeergarage Central Plaza Parking Kruisstraat 13 
Parkeergarage Weena   Karel Doormanstraat 10 
 
Gebruikers van alle garages moeten er rekening mee houden dat uitrijdend verkeer 
tussen 6.00 uur en 17.00 uur wellicht niet mogelijk is in verband met publieksdrukte 
 
Openbaar vervoer 
- Op zondag 14 en maandag15 mei doet de metro de halte Stadhuis niet aan, de trams 

rijden een omleidingsroute. Op de borden van de RET staat dit aangegeven. Op 
www.ret.nl staat alle informatie over de bereikbaarheid van de huldiging. 

 
Met uw medewerking en de getroffen verkeer- en veiligheidsmaatregelen kunnen wij samen 
een prettige sfeer op de Coolsingel en omgeving creëren.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met 14010. Ook kunt u kijken op 
www.huldigingfeyenoord.nl en op www.udsrotterdam.nl. 
 

Hoogachtend, 

 

Ing. A. Aboutaleb 

Burgemeester Rotterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ret.nl/
http://www.huldigingfeyenoord.nl/
http://www.udsrotterdam.nl/

