
 
  

Persuitnodiging 
 
 
Berkel en Rodenrijs, 20 maart 2012 

 
 
Ondertekening adoptie rotondes Lansingerland 
 

Op donderdag 22 maart om 10.30 uur worden in het gemeentehuis in Berkel en Rodenrijs de 
overeenkomsten getekend voor de adoptie van 9 gemeentelijke rotondes in Lansingerland. 
Deze worden getekend door wethouder Henk de Paepe en vertegenwoordigers van de adoptie-
bedrijven.  
 
In Lansingerland zijn in totaal 16 rotondes, waarvan 11 in beheer bij de gemeente. In december 
2011 is de publiciteit rondom de adoptie van de rotondes richting de bedrijven gestart. Al snel bleek 
er veel belangstelling te zijn en twee maanden later waren 9 van de 11 rotondes vergeven. De 
adoptie wordt nu definitief gemaakt door het ondertekenen van de overeenkomsten. Over twee 
rotondes worden nog gesprekken gevoerd (rotonde bij de Berkelseweg/Berkelsedijkje en de rotonde 
bij de Klapwijkseweg/Oostmeerlaan). 
 
Welk bedrijf adopteert welke rotonde? 
 
Rotonde     Bedrijf 
De Kulck/Oosteindseweg   Batenburg 
Randweg/Berkelseweg    Snoei tuinmaterialen  
Berkelseweg/Groeneweg   Aannemingsbedrijf Kraan 
Raadhuislaan/Boterdorpseweg   Uitvaartverzorging Teeuw 
Boterdorpseweg/Randweg   Outdoor Valley 
Zuiderparklaan/Boterdorpseweg  3B Wonen 
Rodenrijseweg/Boterdorpseweg  Bezorgbeer 
Klapwijkseweg/Oudelandselaan  Mc.Donalds 
Noordeindseweg/Planetenweg   René Snels Tuinstylist 
 
Profilering 
In 2010 is er besloten om meer met de rotondes in de gemeente Lansingerland te doen door middel 
van sponsoring. Door sponsoring kunnen de restruimtes (middengebied van rotondes) worden ingezet 
om het bedrijfsleven in Lansingerland de ruimte te geven en zich te profileren. Rotondes kunnen 
dienen als visitekaartjes voor bedrijven, maar kunnen ook een positieve bijdrage leveren aan de 
uitstraling van de gemeente Lansingerland. Het bedrijf is verantwoordelijkheid voor het ontwerp, 
de aanleg en inrichting en zorgt voor het onderhoud van de rotonde. Op de aanleg en het onderhoud 
houdt de gemeente Lansingerland mede toezicht. In ruil daarvoor mag het sponsorbedrijf twee 
reclame-uitingen plaatsen op de rotonde. Voor de adoptie betaalt het bedrijf jaarlijks een bedrag 
van 1000 euro aan de gemeente. 
 
Ontwerp 
Voordat het sponsorbedrijf over gaat tot de inrichting van de rotonde, moet er een ontwerp worden 
opgesteld en goedgekeurd door een samengestelde commissie van de gemeente. 
Na toetsing en uiteindelijke goedkeuring kan het sponsorbedrijf overgaan tot het realiseren van het 
ontwerp. 
 



De gemeente is verheugd over de enthousiaste reacties van de bedrijven in Lansingerland en is erg 
benieuwd hoe de rotondes er over een jaar uitzien.  
 
 

 

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de ondertekening van de 
adoptieovereenkomsten. De ondertekening vindt plaats op donderdag 22 maart a.s. om 10.30 
uur in het gemeentehuis van Berkel en Rodenrijs, Raadhuislaan 1. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met het team Communicatie van de gemeente, telefoon (010) 800 43 70. 
 
 

 


