
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 17 maart 2022. 
 
De vergadering zal plaatsvinden in het vergadercentrum van het Stadhuis-Forum in 
Zoetermeer. Er zijn geen bouwplannen aangemeld met toelichting. 
 
Belangstellenden kunnen via de mail (welstandinfo@zoetermeer.nl) aangeven om deel te 
nemen aan de vergadering. 

 
 

 
John Sousarode 17  
omschrijving:   Het  plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde woning 
zaaknummer:  2022-020165 

welstandsgebied: 7 Buytenwegh 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
 
    
Azuurblauw 34  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde en een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-020513 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
 

Brasemsloot 12    
omschrijving:   Het  plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-020527 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Dorpsstraat 86S (toegangsbrug winkelcentrum) 
omschrijving:   Het vervangen van brug KW11.005 
zaaknummer:  2022-020528 

welstandsgebied: 1 Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
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Waterland 17   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-020597 

welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Van Goghstraat 5 (aangepaste tekening) 
omschrijving:  plaatsen van een dakopbouw op de  woning 
zaaknummer:  2022-020635 

welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

Van Goghstraat 7 (aangepaste tekening)    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de  woning 
zaaknummer:  2022-020639 

welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Van Goghstraat 9 (aangepaste tekening) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de  woning 
zaaknummer:  2022-020641 

welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Groen-blauwlaan 35 (tattooshop) 
omschrijving:   Het plaatsen van de gevelreclame 
zaaknummer:  2022-020665 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Buizerdveld 165 
omschrijving:   Het plaatsen van de dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-020671 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Hekelingenstraat 99 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-020688 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

  



Curaçao 2 
omschrijving:   Het plaatsen van een schuur 
zaaknummer:  2022-020999 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
 
 
Cruquiusschans 21 
omschrijving:   Het plaatsen van een uitbouw aan de achterzijde woning 
zaaknummer:  2022-021021 

welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 

Sneekermeer 41 ( aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-021099 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Cyprus (Parkeiland bouwkavelnummers 27-34-37-38-39-40) (aangepaste tekeningen ) 
omschrijving:   Het plaatsen van een houten damwand en vlonders bij de woningen 
zaaknummer:  2022-019548 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
 
Sartrezijde 44 
omschrijving:   Het plaatsen van een zij aanbouw 
zaaknummer:  2022-021236 

welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Goudreinethof 25 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-021807 

welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 

Donaublauw 15 
omschrijving:   Het plaatsen dakopbouw achterzijde woning 
zaaknummer:  2022-021820 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
  



Fritz Langstrook 21 
omschrijving:   Het plaatsen van een gevel opbouw aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-021894 

welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

Petuniatuin 9 
omschrijving:   Het gedeeltelijk vervangen van de gevel en dak 
zaaknummer:  2022-021896 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Vermeerstraat 28 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-021901 

welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Groeneweg 4 
omschrijving:  Het plaatsen van vier cameramasten ter beveiliging van het 

hoogspanningsstation 
zaaknummer:  2022-022051 

welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, RandstadRail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
 
Schansbaan 83 (aangepast) 
omschrijving:   Het vervangen van garagedeur voor een vast kozijn 
zaaknummer:  2022-022308 

welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
  


