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Ontwerpbesluiten gemeentelijke 

coördinatieregeling De Tuinen-Oost, 

fase C1 (De Zwanenbloem), Bleiswijk, 

Lansingerland

 

 

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Lansingerland bekend dat de volgende 
ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken van 2 augustus tot en met 12 september 2012 voor 
eenieder ter inzage worden gelegd:
• ontwerpbesluit uitwerkingsplan De Tuinen-Oost, fase C1 (BP0019U06) en
• ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen van 28 appartementen aan de Kenenburgweg 

(W-2012-0181).

Beschrijving besluiten 

Het uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning maken de realisatie van een appartementengebouw 
voor 28 woningen mogelijk. Het wordt gebouwd op de hoek van de Kenenburgweg, ten zuiden van de 
Clingendaelsingel, ten noorden van het aan te leggen park.

Inzage 

De ontwerpbesluiten liggen met bijbehorende stukken vanaf 2 augustus tot en met 12 september 2012 
voor eenieder ter inzage.

Internet 

De besluiten kunt u raadplegen op onze website: www.lansingerland.nl; onder wonen en omgeving 
(bestemmingsplannen).

Bleiswijk 

Daarnaast ligt het plan voor iedereen ter inzage in het servicepunt het servicepunt Bleiswijk, Dorps-
straat 7. Openingstijden Bleiswijk: Maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en op vrijdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur.

Berkel en Rodenrijs 

Tot en met 22 augustus liggen de stukken ter inzage in het servicepunt Berkel, Raadshuislaan 1. 
Openingstijden Berkel: op werkdagen van 9.00 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.

Bergschenhoek 

Vanaf 27 augustus is het servicepunt verhuisd naar het nieuwe gemeentehuis aan de Tobias Asserlaan 
1in Bergschenhoek. Het nieuwe servicepunt is op alle werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur, 
op dinsdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Voor openingstijden zie de colofon binnen Gemeentenieuws.

Buiten genoemde tijden 

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 

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2012 nr. 15981 1 augustus 2012



burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze (geen 
e-mail) kunt u sturen naar de gemeente Lansingerland, ter attentie van het college, afdeling RO, 
postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. zienswijze BP0019u06/W-2010-0181. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 
(010) 800 4000.
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