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Geachte ondernemer / eigenaar / bedrijfsleider / filiaaleider, 

 
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.  
 
In het gebied van de Lijnbaan worden een aantal aanvullende maatregelen genomen. Met 
deze wordt u over deze aanvullende maatregelen geïnformeerd.  
 

Met begrip voor de hinder die hierdoor veroorzaakt wordt gelden voor uw vestiging de 

volgende aanvullende maatregelen:  

 De Korte Lijnbaan vanaf zondag 14 mei van 07.00 uur tot maandag 15 mei 14.00 uur 
door de gemeente wordt afgesloten. De Korte Lijnbaan is vanaf de Karel 
Doormanstraat de aanlooproute naar het evenement op het Stadhuisplein op zondag 
en eventueel ook op maandag voor de huldiging. Tussen het moment van openstellen 
van de aanlooproute, ’s-ochtends om 9.00 uur kunt u aanloop voor uw bedrijf 
verwachten. Dit duurt net zo lang tot dat het Stadhuisplein vol is. Daarna wordt de 
Korte Lijnbaan gesloten. Het advies is om uw bedrijf gesloten te houden of rekening te 
houden met de beperkte toegankelijkheid.  

 De Lijnbaan wordt afgesloten tussen de Kruiskade en het Stadhuisplein én vanaf het 
Stadhuisplein tot aan de Aert van Nesstraat. Dit is ook vanaf zondagochtend 14 mei 
07.00 uur tot maandag 15 mei 14.00 uur.  

 Is er geen huldiging dan worden de afsluitingen op zondag, zodra de situatie dat toe 
laat opgeheven, en is er op maandag geen afsluiting.  

Mocht de mogelijkheid bestaan om deze afsluitingen (tijdelijk) op te heffen dan zullen wij dat 
uiteraard doen. Of deze mogelijkheid zich aandient is niet te voorspellen en ligt niet.  
Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij: Frank Stevens, projectleider, 
cf.stevens@rotterdam.nl, tel. 06 - 12825022 
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