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Besluit aanpassing B- en C-Evenementenoverzicht 2018
Burgemeester, tevens portefeuillehouder Cultuur,
daartoe gemandateerd door het college van Burgemeester en Wethouders;
overwegende dat:
de voorgestelde wijziging een aanpassing betreft die in overleg met Rotterdam Festivals en organisator is afgewogen;
het een verzoek tot aanpassing betreft dat is onderzocht en besproken met de betreffende diensten;
besluit:
tot de hierna volgende wijzigingen op het B/C-evenementenoverzicht 2018:
toevoeging B-evenement op het stadhuisplein (kijken Bekerfinale), 22 april, Stadhuisplein;
toevoeging B-evenement, huldiging, 23 april, de Kuip;
Dag van de Romantische muziek definitieve plek op 19 augustus 2018 in Het Park;
Invulling van twee extra B-evenementen in Hoek van Holland:
Blendfest op 7 juli 2018 bij Beach Club Royal
○
Senc Senc Senc op 1 september 2018 bij Beach Club Royal.
○
-

Open dag Feyenoord verplaatst naar 19 juli 2018;
Urban Trail, invulling start en finishlocatie: start Kruisplein met finish op het Schouwburgplein;
Metropolis alleen nog op zondag 8 juli 2018, de zaterdag is ingetrokken door de organisatie;
Modular is ingetrokken door de organisatie;
Jaws in de Kralingse Plan is ingetrokken door de organisatie;
Broederliefde is ingetrokken door de organisatie.

Aldus vastgesteld op 19 april 2018.
Burgemeester van Rotterdam, tevens portefeuillehouder Cultuur,
A.Aboutaleb
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Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van de bekendmaking ervan
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
naam en adres van de indiener;
datum bezwaarschrift;
de gronden van het bezwaar;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:
Het college van burgemeester en wethouders,
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus1011, 3000 BA te ROTTERDAM.
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 6300.
U kunt, indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a.
schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
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Dit gemeenteblad 2018, nummer 58, is uitgegeven op 19 april 2018 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie
Wachtruimte Timmerhuis, Halve Maanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)
(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)
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