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Ontwerpprojectbesluit en 

ontwerpbouwvergunning ‘Rozenhoek’

 

 

Burgemeester en wethouders van Lansingerland maken bekend dat het ontwerpprojectbesluit 
‘Rozenhoek’ met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0042P01-ONTW en de ontwerpbouwvergun-
ning voor het oprichten van 18 woningen en gezondheidszorgfuncties (20100465) met bijbehorende 
stukken met ingang van 8 december 2011 gedurende een periode van zes weken voor eenieder 
(opnieuw) ter inzage ligt.

Beschrijving bestemmingsplan 

Het plan betreft een gebouw met 18 starterswoningen, een woonzorgcentrum met 24 zorgkamers van 
de stichting Sprank en maximaal acht behandelruimten voor huisartsen e.d.
Het plangebied wordt gevormd door het gebied waar nu de huidige Rozenhoek is gelegen tussen de 
Ds. Van Couwenhovelaan, Laan der Vrijheid en de Pastoor Canniuslaan in Bergschenhoek.

Procedure 

Het ontwerpprojectbesluit ‘Rozenhoek’ kunt u vinden op RO-online: www.ruimtelijkeplannen.nl 
[http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1621.BP0042P01-ONTW] en op onze 
website: www.lansingerland.nl; onder wonen en omgeving (bestemmingsplannen). Daarnaast liggen 
het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning met bijbehorende stukken voor iedereen ter 
inzage in het servicepunt Berkel en Rodenrijs, Raadhuislaan 1. Openingstijden: op werkdagen vanaf 
9.00 uur tot 13.00 uur, op woensdagmiddag vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur, op vrijdagavond van 18.00 
uur tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Mocht u de betreffende stukken 
buiten genoemde tijden willen inzien of een nadere toelichting wensen op de betreffende stukken, dan 
dient u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer (010) 800 4000.

Zienswijzen 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze naar voren brengen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u 
sturen naar de Gemeente Lansingerland, ter attentie van het college van burgemeester en wethou-
ders, afdeling SO, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs o.v.v. het identificatienummer. Voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 
(010) 800 4000.
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