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Straatnaamgeving Linatebaan e.a.

Gemeenteblad 2013
Namen van straten enz.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
Gelezen het voorstel van de directie Bestuur en Communicatie van de Bestuursdienst van 5 april 2013
(str.n.cie. 1156213);
gelet op het ter zake ingekomen ambtsbericht van de commissie van advies inzake straatnamen, het
advies van de deelgemeente Overschie ten aanzien van punt I.1, II.1 en III.1, alsmede op de bepalingen
van de Verordening op de straatnamen en de nummering van gebouwen en onbebouwde terreinen;
Besluit:
I. Te benoemen:
De baan die op de bijgevoegde tekening STR-2012-10 is aangeduid met het cijfer 1
1. ………………………………………………………………..……… Linatebaan
II. In te trekken:
De huidige naamgeving van de Gatwickbaan, wegens sloop ervan.
Te benoemen:
De baan die op de bijgevoegde tekening STR_2012-04 is aangeduid met het cijfer 1
1. ………………………………………………………………..………. Gatwickbaan
III. In te trekken:
2.……………………………………………………………………….... Malmibaan
IV. Te bepalen dat dit besluit met ingang van heden van kracht wordt.
Aldus vastgesteld namens het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam op 5 april 2013.
De wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte,
A.C. van Huffelen

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 8 mei 2013 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage
bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40
(zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)
(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen

Toelichting:
Ad. 1. Betreffende de Linatebaan: om de eenduidigheid te stimuleren, zal de gehele parallelweg aan
de zuidzijde van de Airportweg de naam Linatebaan krijgen. Betreffende de Gatwickbaan: de huidige
Gatwickbaan komt te vervallen. De nieuwe locatie (zie tekening STR_2012-04) krijgt nu de naam Gatwickbaan. Betreffende de Malmibaan: wegens herstructurering komt deze verbinding te vervallen.
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