
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 10 maart 2022. 
 
De vergadering zal plaatsvinden in het vergadercentrum van het Stadhuis-Forum in 
Zoetermeer. 
 
Belangstellenden kunnen via de mail (welstandinfo@zoetermeer.nl) aangeven om deel te 
nemen aan de vergadering. 
 
 
11.30 – 12.00 uur Cyprus (Parkeiland bouwkavelnummers 27-34-37-38-39-40) 

omschrijving:  Het plaatsen van een houten damwand en 
vlonders bij de woningen 

zaaknummer:  2022-019548 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
 
14.00-14.30 uur     Scheglaan 11 

omschrijving:   Nieuwbouw van een nieuw clubhuis en 
kleedkamers FC Zoetermeer 

zaaknummer:  2022-018617 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
 

14.45-15.15 uur Schoenerkade 41 en 43 - vooroverleg 
omschrijving:   Het realiseren van een gezamenlijke uitbouw 
zaaknummer:  2022-018468 

welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

    
 
 
15:30-16:00 uur Onbebouwd terrein aan de Huygensstraat 

omschrijving:  Het bouwen van een motorbrandstof 
verkooppunt op een onbebouwd terrein 

zaaknummer:  2022-019093 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
   
16:00-16:45 uur Derde Stationsstraat 369 (Watertoren)  

omschrijving:  intern verbouwen en wijzigen van de gevel van 
een monument   

zaaknummer: 2022-016426 

   welstandsgebied: 11 Rokkeveen 

mailto:welstandinfo@zoetermeer.nl


welstandsniveau: Regulier welstandsniveau 
 

 
 
 
vanaf 17.00 uur 
 
 
Curaçao 20    
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw aan de zijkant van de woning 
zaaknummer:  2022-018629 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
    
Marineblauw 54  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de woning 
zaaknummer:  2022-018670 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 

Marineblauw 56    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de woning 
zaaknummer:  2022-018673 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Leerbroekstraat 40 (legalisatie) 
omschrijving:   Het plaatsen van balkonbeglazing 
zaaknummer:  2022-018559 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier Welstandsniveau 
   
 
 
Bellefleurhof 8   
omschrijving:  Het plaatsen van een carport aan de voorkant woning 
zaaknummer:  2022-018890 

welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Essehout 20 
omschrijving:   Het plaatsen van een badkamerraam aan voorzijde woning 
zaaknummer:  2022-018894 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 



 
Behrenslijn 16    
omschrijving:  Het  plaatsen van een dakkapel, aanbouw rechterzijgevel, interne 

verbouwing, wijzigen van dakgoten en gevels 
zaaknummer:  2022-018904 

welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Regenboogsingel 37 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de woning 
zaaknummer:  2022-019127 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Zuidweg 90 
omschrijving:  Revitalisatie van bestaande luifel en gevels en het plaatsen van 

meerdere lichtreclames 
zaaknummer:  2022-019222 

welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, RandstadRail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Weth Groenewegenstraat 20 (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
zaaknummer:  2022-019461 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Lichtgroen 19 (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-019552 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Schepenenveld 6 (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van verlichte gevelreclame 
zaaknummer:  2022-019821 

welstandsgebied: 5 Palenstein 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
  


