
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 10 februari 2022 
 
De vergadering zal niet plaatsvinden in het vergadercentrum van het Stadhuis-Forum in 
Zoetermeer, maar er zal middels Microsoft Teams worden vergaderd. 
 
Belangstellenden kunnen via de mail (welstandinfo@zoetermeer.nl) aangeven om via Teams 
deel te nemen aan de vergadering. 

 
 

 
13.00-13.30 uur  Wattstraat 20 

omschrijving:   Het realiseren van een vluchtdeur in de 
voorgevel 

zaaknummer:  2022-010949 

welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, RandstadRail 
welstandsniveau: intensief welstandsbeleid 

    
 
   
14.00-14.30 uur Edelgasstraat 20, 

omschrijving:   Het plaatsen van zonnepanelen aan de zijgevel 
van het bedrijfspand 

zaaknummer:  2022-011702 

welstandsgebied: 13 Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
  
 

 
 
16.00 – 16.45 uur Dorpsstraat 43   

omschrijving:  Het plaatsen van een dakopbouw  
zaaknummer:  2022-010967 

welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
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vanaf 17.00 uur 
 
Cyprus 28 
omschrijving:   Het plaatsen van een tuinhuis en een erfafscheiding 
zaaknummer:  2022-010261 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 

Dunantstraat 5 
omschrijving:   Het plaatsen van een permanente valbeveiliging (hekwerk) op het dak 
zaaknummer:  2022-010486 

welstandsgebied: 5 Driemanspolder 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Hagesteinstraat 44    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw aan achterzijde woning 
zaaknummer:  2022-010373 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
    
Bonaire 64 (aangepaste tekeningen)  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
zaaknummer:  2022-010704 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Nieuwe Hoefweg 4 
omschrijving:   Het uitbreiden van de bedrijfsloods 
zaaknummer:  2022-011568 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
 
Zernikestraat 26, Javalaan 
omschrijving:   Het plaatsen van vlaggenmasten in het voorerf (DHL) 
zaaknummer:  2022-011578 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 



 
 
 
 
Huygensstraat ongenummerd (nabij nummer 3)    
omschrijving:   Het bouwen van een bedrijfspand 
zaaknummer:  2022-011679 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 

Pontilijn 30 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-011712 

welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau:  Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Tollensstraat 41 
omschrijving:  Het vervangen van de bestaande kozijnen, ramen en deuren door 

kunststof kozijnen, ramen en deuren 
zaaknummer:  2022-011841 

welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: regulier welstandsbeleid 
 

 

Industrieweg 1 
omschrijving:  Het nieuwbouw van bedrijfsverzamelgebouw, verspreid over 4 

gebouwen met bedrijfsunits 
zaaknummer:  2022-012021 

welstandsgebied: 13 Bedrijventerrein 
welstandsniveau: luw welstandsbeleid 
 
 
 
 
Beijerland 32 en 33 (aangepaste tekeningen) 
omschrijving:   Het vervangen van de raamkozijnen aan de voorzijde van de woning, 
het vervangen van de deur naar de bijkeuken door een raamkozijn, het plaatsen van een 
luifel aan de voorzijde van de woning en het plaatsen van een lichtkoepel 
zaaknummer:  2022-012048 

welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: regulier welstandsbeleid 
 
 
 
  



Tollensstraat 8 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel aan de voor en achterzijde van de 

woning 
zaaknummer:  2022-012008 

welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Turfpad Westerpark (vooroverleg) 
omschrijving:  Het bouwen van een ontvangstpaviljoen en expositieruimte t.b.v. de 

Natuurtuin in het Westerpark 
zaaknummer:  2022-012104 

welstandsgebied: 15 Parken 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
  


