
 
       

Hoofdzaak Omschrijving Locatie 

269273 het plaatsen van een dakkapel op het bijgebouw Noordersingel 41, 2651 LR te Berkel en Rodenrijs 

292383 het uitbreiden van een dakopbouw aan de achterkant van 
de woning 

Admiraal Helfrichplein 11, 2665 AG te Bleiswijk 

320752 het bouwen van een woning nabij Meerweg, sectie C nummer 5578 te Berkel en 
Rodenrijs 

326386 het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning 

Will van Kralingensingel 1, 2652 LR te Berkel en 
Rodenrijs 

344168 het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning 

Will van Kralingensingel 5, 2652 LR te Berkel en 
Rodenrijs 

360578 het transformeren van de voormalige Rabobank naar een 
woon-zorgcomplex 

Wolfend 43, 2661 DS te Bergschenhoek 

360808 het bouwen van opslagruimten Industrieweg 21, 2651 BC te Berkel en Rodenrijs 

361243 het bouwen van een schuur Rubenslaan 1, 2661 RV te Bergschenhoek 

361636 het plaatsen van een dakopbouw op de garage en de 
bijkeuken 

Hopveld 5, 2661 VN te Bergschenhoek 

361678 het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde en het 
plaatsen van een nieuwe dakkapel aan de voorzijde van de 
woning 

Banckertstraat 12, 2665 AZ te Bleiswijk 

362822 het bouwen van een woning op het dak van de bestaande 
winkel 

Dorpsstraat 59, 2665 BH te Bleiswijk 

369134 het plaatsen van openslaande deuren aan de voorzijde van 
de woning 

Noordeindseweg 119, 2651 LG te Berkel en Rodenrijs 

369790 het plaatsen van een dakkapel op de 2e verdieping van de 
woning 

Beukenlaan 189, 2665 DP Bleiswijk 

370167 het bouwen van een woning Laan van Romen, sectie A nummer 6134, te Berkel en 
Rodenrijs 

371034 het realiseren van een kantoorruimte door het plaatsen 
van een aanbouw aan de zijkant van de woning 

Sweelinckstraat 18, 2651 VV te Berkel en Rodenrijs 

371727 het bouwen van een bedrijfspand nabij Zeppelinstraat, bedrijvenpark Oudeland, kavel 
13a, sectie B nummer 11707 te Berkel en Rodenrijs 

371829 het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning 

Eiberplein 41, 2661 BP te Bergschenhoek 

372068 het plaatsen van een damwand Hoeksehof 11, 2661 KT te Bergschenhoek 
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