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Het bestuur en een aantal winkeliers zijn naar de voorlichtingsbijeenkomst over de 
plannen BleiZo geweest. Is groots en indrukwekkend qua opzet. Voor de mode 
gerelateerde winkeliers lijkt een factory outlet (mega) store zoals Batavia stad een 
behoorlijke bedreiging. De voorzitters van de diverse winkeliersverenigingen zullen 
worden uitgenodigd te participeren in een onderzoek naar de kansen en bedreigingen.

7.   Acties, keuze feestverlichting
Simone geeft aan dat er nog evaluerend overleg met Kroko moet plaatsvinden om de 
ervaringen van braderie te bespreken. De door Arie Noordhoek voorgestelde wijziging 
van feestverlichting wordt door het  bestuur overgenomen. Het kunnen ophangen van 
verlichting aan lantaarnpalen moet worden meegenomen in het eisenpakket voor de 
herinrichting Dorpsstraat.

De activiteitencommissie gaat de klicks opnieuw bekijken als eindejaarsactie.

8.   Rondvraag
Simone heeft behoefte aan een gesprek met de projectontwikkelaar Maasstede over 
zijn plannen met de Plaats.

9.   Sluiting
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.

   
Verslag Bestuursvergadering  Winkeliersvereniging 
Bleiswijk op woensdag 30 juni 2010
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Verblijfskwaliteit plein

BURO SANT EN CO landschapsarchitectuur
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Son en Breugel
BURO SANT EN CO landschapsarchitectuur
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Water bi j  entree weer z ichtbaar maken
BURO SANT EN CO landschapsarchitectuur
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WETHOUDER MARIËTTE VAN
LEEUWEN HANGT EERSTE
HANGING BASKET OP IN
DORPSSTRAAT
In de Dorpsstraat zijn vorige week ongeveer 284
hanging baskets opgehangen. De recent beëdigde
wethouder Mariette van Leeuwen hing samen met
wijkmanager Marcel van Leeuwen de eerste hanging
basket op.

Winkeliersvereniging Dorpsstraat heeft in samenwerking
met de gemeente Zoetermeer het initiatief genomen om
de Dorpsstraat meer allure te geven. Onderdeel hiervan
is het verfraaien en opfleuren van de oude dorpskern
van Zoetermeer. In samenwerking met de gemeente
Zoetermeer en Intratuin Zoetermeer kon de realisatie
van deze hanging baskets tot stand komen.

Winkeliers van de Dorpsstraat zijn enorm enthousiast
over de fleurige planten voor hun winkels maar ook over
de manier waarop dit hele traject is uitgevoerd. Zo
worden de planten door de mensen van het project
Omgevingslieden van water voorzien en verzorgd. Deze
mensen werken met behoud van hun uitkering voor de
gemeente Zoetermeer en komen hierdoor weer dichter
bij de arbeidsmarkt te staan.

 
zoeken  inloggen  aanmelden

winkels

Zoeken
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Welstandsvergadering

Iedere dinsdagochtend wordt er een welstandsvergadering
gehouden in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 1 te
Berkel en Rodenrijs. Deze bijeenkomsten zijn openbaar.

De agenda is op maandagochtend vanaf 09.00 uur in te zien
bij de balie van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving.
Tevens kunt u de agenda, vanaf maandagochtend 09.00 uur,
vinden op de site van onze gemeente www.lansingerland.nl,
onder het kopje wonen & omgeving, bouwen & verbouwen,
agenda welstandsvergadering.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening &
Handhaving via telefoonnummer (010) 800 40 00.

Besluiten Algemene Plaatselijke
Verordening en bijzondere wetten

Verleende vergunningen gemeente Lansingerland voor:

Kern Bergschenhoek
Briefnr. Adres omschrijving Verzonden:
U10.48496 Centrum Het organiseren van het 

jaarlijkse straattheater en 
het plaatsen van aankondi-
gingsborden inclusief 
ontheffing geluidshinder op 
zaterdag 18 september 2010 
van 11.00 tot 16.00 uur.
Toestemming voor het tijde
lijk afsluiten v/d Dorpsstraat

18-08-2010
U10.48242 Groeneweg 27 Het organiseren van het 

“Allure” feest op zaterdag 
2 oktober 2010 van 20.00 
tot 02.00 uur 17-08-2010

U10.48886 Verheullaan 1 Het tijdelijk plaatsen v/e 
puincontainer van 17 
augustus t/m 25 augustus 
2010 17-08-2010

U10.48831 Hoeksekade 141 Ontheffing geluidhinder op 
vrijdag 17 september 2010 
van 20.00 tot 01.00 uur.

17-08-2010

Kern Berkel en Rodenrijs
Briefnr. Adres omschrijving Verzonden:
U10.48925 Rodenrijseweg 97 Het organiseren v/e ememo-

rialconcert op vrijdag 15 
oktober 2010 van 20.00 tot 
22.30 uur 18-08-2010

U10.48804 Hoge Land 23 Het organiseren v/ e
feestavond op zaterdag 11 
september 2010 van 20.30 
tot 01.00 uur 18-08-2010

U10.48251 Noordeindseweg 65 Het organiseren van een 
rommelmarkt op zaterdag 4 
september 2010 van 11.00 
tot 17.00 uur 17-08-2010

U10.48629 Tracédeel tussen de Het kappen van 38 bomen
Randstadrail halte (6 els, 11 linde, 6 populier
Rodenrijs en de en 15 wilg) met 17-08-2010
Berkelseweg

Kern Bleiswijk
Briefnr. Adres omschrijving Verzonden:
U10.48701 Hoefweg 103-105 Ontheffing voor het 

verstrekken van zwak-alco-
holhoudende dranken(art.35)
t.b.v. wijnproeverij op 26 en
27 september 2010 van 
14.00 tot 17.00 uur

18-08-2010
U10.48268 Hyacintenweg 35 Het organiseren van een 

loterij met een prijsbepaling 
op zaterdag 20 november 
2010 om 17.00 uur.

17-08-2010
U10.48270 Hyacintenweg 35 Het organiseren van de 11e

bridgedrive v/d Rotaryclub 
De Rottemeren op zaterdag 
20 november 2010 van 
09.00 tot 18.00 uur

17-08-2010
U10.48780 Dorpsstraat, tussen Het kappen van 11 bomen

Van Waningstraat en (1 den, 1 hulst en 9 linden)
Dorpsstraat 7 zonder herplantplicht

17-8-2010
U10.48257 Hyacintenweg 35 Ontheffing voor het 

verstrekken van zwak-alco-
holhoudende dranken(art.35)
t.b.v. de 11e bridgedrive v/d 
Rotaryclub op zaterdag 20 
november 2010 van 09.00 
tot 20.00 uur 17-8-2010

U10.49190 Hoefweg 55 Ontheffing voor het 
verstrekken van zwak-alco-
holhoudende dranken(art.35)
t.b.v. De “’Actie Behoud 
Torenspits”. Op zaterdag 28 
augustus 2010 van 12.00 tot
17.00 uur 20-8-2010

U10.48896 Hoefweg 55 Het organiseren v/e veiling-
verkoop t.b.v. de actie 
”Behoud Torenspits” met 
ontheffing geluidshinder op 
zaterdag 28 augustus 2010 
van 12.00 tot 17.00 uur

20-8-2010

U10.48775 Dorpstraat/ Het kappen van een boom
Wilhelmina-plein (leilinde) zonder herplant-

plicht 19-8-2010
U10.48815 Klappolder 130 Het organiseren v/e barbecue

voor relaties op vrijdag 10 
september 2010 met onthef-
fing geluidshinder van 18.00
tot 21.00 uur 19-8-2010

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken
na verzenddatum daarvan een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift
dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
• naam en adres;
• datum;
• het briefnummer van het besluit of een kopie van dit

besluit;
• de gronden/motivering van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de
bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden
gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Vergunningverlening & Handhaving, team APV, via
telefoonnummer (010) 800 40 00.

Ontheffing artikel 3.22 van de Wet
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders zijn van plan ontheffing te
verlenen voor:
• Het plaatsen van een tijdelijke infocenter KPN glasvezel op

het perceel tegenover Esdoornlaan  1 en 5a, 2651 RC te
Berkel en Rodenrijs( bouwnummer 20100388) 

Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan
“Berkel Noord”.

U kunt de desbetreffende stukken van 26 augustus 2010 t/m
6 oktober 2010 inzien bij het SPiL te Berkel en Rodenrijs.
Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijke of mondelinge
zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders.

Voor meer informatie kunt u, tussen 09.00 en 13.00 uur,
contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening &
Handhaving via telefoon (010) 800 40 00.

Stukken die ter inzage liggen, kunt u inzien in het SPiL
van Berkel en Rodenrijs, Raadhuislaan 1, ma t/m vrij, van
9.00 tot 13.00 en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

VERVOLG OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Welstandsvergadering

Iedere dinsdagochtend wordt er een welstandsvergadering
gehouden in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 1 te
Berkel en Rodenrijs. Deze bijeenkomsten zijn openbaar.

De agenda is op maandagochtend vanaf 09.00 uur in te zien
bij de balie van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving.
Tevens kunt u de agenda, vanaf maandagochtend 09.00 uur,
vinden op de site van onze gemeente www.lansingerland.nl,
onder het kopje wonen & omgeving, bouwen & verbouwen,
agenda welstandsvergadering.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening &
Handhaving via telefoonnummer (010) 800 40 00.

Besluiten Algemene Plaatselijke
Verordening en bijzondere wetten

Verleende vergunningen gemeente Lansingerland voor:

Kern Bergschenhoek
Briefnr. Adres omschrijving Verzonden:
U10.48496 Centrum Het organiseren van het 

jaarlijkse straattheater en 
het plaatsen van aankondi-
gingsborden inclusief 
ontheffing geluidshinder op 
zaterdag 18 september 2010 
van 11.00 tot 16.00 uur.
Toestemming voor het tijde
lijk afsluiten v/d Dorpsstraat

18-08-2010
U10.48242 Groeneweg 27 Het organiseren van het 

“Allure” feest op zaterdag 
2 oktober 2010 van 20.00 
tot 02.00 uur 17-08-2010

U10.48886 Verheullaan 1 Het tijdelijk plaatsen v/e 
puincontainer van 17 
augustus t/m 25 augustus 
2010 17-08-2010

U10.48831 Hoeksekade 141 Ontheffing geluidhinder op 
vrijdag 17 september 2010 
van 20.00 tot 01.00 uur.

17-08-2010

Kern Berkel en Rodenrijs
Briefnr. Adres omschrijving Verzonden:
U10.48925 Rodenrijseweg 97 Het organiseren v/e ememo-

rialconcert op vrijdag 15 
oktober 2010 van 20.00 tot 
22.30 uur 18-08-2010

U10.48804 Hoge Land 23 Het organiseren v/ e
feestavond op zaterdag 11 
september 2010 van 20.30 
tot 01.00 uur 18-08-2010

U10.48251 Noordeindseweg 65 Het organiseren van een 
rommelmarkt op zaterdag 4 
september 2010 van 11.00 
tot 17.00 uur 17-08-2010

U10.48629 Tracédeel tussen de Het kappen van 38 bomen
Randstadrail halte (6 els, 11 linde, 6 populier
Rodenrijs en de en 15 wilg) met 17-08-2010
Berkelseweg

Kern Bleiswijk
Briefnr. Adres omschrijving Verzonden:
U10.48701 Hoefweg 103-105 Ontheffing voor het 

verstrekken van zwak-alco-
holhoudende dranken(art.35)
t.b.v. wijnproeverij op 26 en
27 september 2010 van 
14.00 tot 17.00 uur

18-08-2010
U10.48268 Hyacintenweg 35 Het organiseren van een 

loterij met een prijsbepaling 
op zaterdag 20 november 
2010 om 17.00 uur.

17-08-2010
U10.48270 Hyacintenweg 35 Het organiseren van de 11e

bridgedrive v/d Rotaryclub 
De Rottemeren op zaterdag 
20 november 2010 van 
09.00 tot 18.00 uur

17-08-2010
U10.48780 Dorpsstraat, tussen Het kappen van 11 bomen

Van Waningstraat en (1 den, 1 hulst en 9 linden)
Dorpsstraat 7 zonder herplantplicht

17-8-2010
U10.48257 Hyacintenweg 35 Ontheffing voor het 

verstrekken van zwak-alco-
holhoudende dranken(art.35)
t.b.v. de 11e bridgedrive v/d 
Rotaryclub op zaterdag 20 
november 2010 van 09.00 
tot 20.00 uur 17-8-2010

U10.49190 Hoefweg 55 Ontheffing voor het 
verstrekken van zwak-alco-
holhoudende dranken(art.35)
t.b.v. De “’Actie Behoud 
Torenspits”. Op zaterdag 28 
augustus 2010 van 12.00 tot
17.00 uur 20-8-2010

U10.48896 Hoefweg 55 Het organiseren v/e veiling-
verkoop t.b.v. de actie 
”Behoud Torenspits” met 
ontheffing geluidshinder op 
zaterdag 28 augustus 2010 
van 12.00 tot 17.00 uur

20-8-2010

U10.48775 Dorpstraat/ Het kappen van een boom
Wilhelmina-plein (leilinde) zonder herplant-

plicht 19-8-2010
U10.48815 Klappolder 130 Het organiseren v/e barbecue

voor relaties op vrijdag 10 
september 2010 met onthef-
fing geluidshinder van 18.00
tot 21.00 uur 19-8-2010

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken
na verzenddatum daarvan een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift
dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
• naam en adres;
• datum;
• het briefnummer van het besluit of een kopie van dit

besluit;
• de gronden/motivering van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de
bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden
gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Vergunningverlening & Handhaving, team APV, via
telefoonnummer (010) 800 40 00.

Ontheffing artikel 3.22 van de Wet
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders zijn van plan ontheffing te
verlenen voor:
• Het plaatsen van een tijdelijke infocenter KPN glasvezel op

het perceel tegenover Esdoornlaan  1 en 5a, 2651 RC te
Berkel en Rodenrijs( bouwnummer 20100388) 

Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan
“Berkel Noord”.

U kunt de desbetreffende stukken van 26 augustus 2010 t/m
6 oktober 2010 inzien bij het SPiL te Berkel en Rodenrijs.
Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijke of mondelinge
zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders.

Voor meer informatie kunt u, tussen 09.00 en 13.00 uur,
contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening &
Handhaving via telefoon (010) 800 40 00.

Stukken die ter inzage liggen, kunt u inzien in het SPiL
van Berkel en Rodenrijs, Raadhuislaan 1, ma t/m vrij, van
9.00 tot 13.00 en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

VERVOLG OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Begint hier de dorpskern?
BURO SANT EN CO landschapsarchitectuur
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