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119617 het vervangen van de bestaande kassen en werkplaats 
door een caravanstalling 

Leeuwenhoekweg 30, 2661 CZ te Bergschenhoek 

156018 het bouwen van een villa met bijbehorende bouwwerken 
en zonnepanelen 

Noordersingel tussen 41 en 43, sectie C nummer 6497, 
te Berkel en Rodenrijs 

246766 het plaatsen van een uitbouw aan de achterzijde van de 
woning 

Lijsterbesdreef 22, 2665 RL te Bleiswijk 

255544 het bouwen van een schuur met een veranda Oosteindseweg 106, 2661 EE te Bergschenhoek 

286303 het plaatsen van een uitbouw aan de voorzijde van de 
woning 

Frans Halslaan 4, 2661 RX te Bergschenhoek 

289971 het vervangen van de kozijnen aan de voorkant van de 
woning 

Julianalaan 41, 2661 EJ te Bergschenhoek 

290325 het plaatsen van twee dakkapellen aan de voorzijde van 
de woning 

Watersnip 56, 2651 ZB te Berkel en Rodenrijs 

290762 het vergroten van de dakopbouw op de 2e verdieping en 
het verplaatsen van de voordeur 

Torenmolen 12, 2665 SK te Bleiswijk 

292014 het plaatsen van een carport en het aanleggen van een 
uitrit 

Lisztstraat 16, 2651 VL te Berkel en Rodenrijs 

292355 het plaatsen van een aanbouw aan de zijgevel van een 
woning 

Europasingel 102, 2661 BW te Bergschenhoek 

295170 het vervangen van de dakkapel voor twee kleinere 
dakkapellen aan de voorzijde van de woning en het 
plaatsen van een aantal dakvensters aan de zij- en 
achterkant van de woning 

Julianalaan 41, 2661 EJ te Bergschenhoek 

295732 het bouwen van een dakkapel Caro van Eyckstraat 20, 2652 LL te Berkel en Rodenrijs 

296499 het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning 

Putterstraat 26, 2665 VA te Bleiswijk 

297105 het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Noordeinde 30, 2665 TR te Bleiswijk 

299966 het bouwen van een woning Wilderszijde, project Buyten fase 2, kavel 118, te 
Bergschenhoek 

Welstandsagenda  22 juni 2021 



 
       

Hoofdzaak Omschrijving Locatie 

300394 het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning 

Klapwijksepad 2, 2652 JZ te Berkel en Rodenrijs 

300425 het plaatsen van geluidsschermen Langs de hogesnelheidslijn tussen km. 111.188 en 
111.349, sectie A nummer 6254, te Bergschenhoek 

300755 het wijzigen van de gevel Wilhelminastraat 101, 2651 ES te Berkel en Rodenrijs 

300834 het realiseren van 7 appartementen in een bestaand 
kantoorgebouw 

Dorpsstraat 10, 2665 BJ te Bleiswijk 

300884 het wijzigen van de vergunning (nummer 266269) voor het 
uitbreiden van de woning door middel van het veranderen 
van de gevel 

Anjerdreef 14, 2651 XS te Berkel en Rodenrijs 
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