
 
       

Hoofdzaak Omschrijving Locatie 

309125 het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterkant 
van de woning, op de tweede (zolder)verdieping 

Sleutelbloemstraat 24, 2651 MN te Berkel en Rodenrijs 

346199 het plaatsen van een dakopbouw Irenestraat 4, 2651 DV te Berkel en Rodenrijs 

346805 het plaa0tsen van een hekwerk Julianalaan 41, 2661 EJ te Bergschenhoek 

347181 het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning 

Buizerdhof 7, 2651 WS te Berkel en Rodenrijs 

349069 het vervangen van de kozijnen Klapwijkse Zoom 283, 2652 BP te Berkel en Rodenrijs 

349127 het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de 
woning 

Veld en Beemd 47, 2661 AM te Bergschenhoek 

350468 het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde 
van de woning 

de Bittervoorn 12, 2661 KG te Bergschenhoek 

351872 het plaatsen van zonnepanelen Lorentzstraat 2, 2665 JH te Bleiswijk 

352103 het plaatsen van een geschakelde dakkapel aan de 
achterzijde van de woning 

W.F. Hermansstraat 24, 2652 KK te Berkel en 
Rodenrijs 

352104 het plaatsen van een geschakelde dakkapel aan de 
achterzijde van de woning 

W.F. Hermansstraat 26, 2652 KK te Berkel en 
Rodenrijs 

352200 het bouwen van een woning met kantoor nabij Noordersingel 94, sectie A nummer 8476 te 
Berkel en Rodenrijs 

353685 het plaatsen van een dakserre en een dakraam aan de 
voorzijde van de woning 

Architectenlaan 67, 2662 ED te Bergschenhoek 

354129 het plaatsen van een logo op het pand Veilingweg 24, 2651 BE te Berkel en Rodenrijs 

354369 het bouwen van een nieuwe woning Noordersingel 94c, 2651 LW te Berkel en Rodenrijs 

355212 het vervangen van de garagedeur door een kozijn met een 
deur 

Johan v Oldenbarneveltln 66, 2651 DD te Berkel en 
Rodenrijs 

356625 het bouwen van een bedrijfspand met kantoor nabij Hertzstraat, kavel C7, sectie B nummer 11788 te 
Berkel en Rodenrijs 
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