
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 18 november 2021. 
 
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. 

 
 

13:00-13:45 uur Limbahout 40 (vooroverleg) 
omschrijving:   Het realiseren van een dakterras, plaatsen van 
een tuinhuis, plaatsen van een vlaggenmast 
zaaknummer:  2021-004512 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 

 
14.00-14.30  Promenade 46 en Hogerop 21   

omschrijving:  Het samenvoegen van twee winkelunits en het 
aanpassen van de winkelpui 

zaaknummer:  2021-004675 
welstandsgebied: 2 Centrum 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 

 
 
 
14.30-15.00  Werner von Siemensstraat 35 

omschrijving:  Het plaatsen van lichtreclame op de voorgevel 
van het bedrijfspand 

zaaknummer:  2021-003856 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad 

Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
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15.00-15.45  Dorpsstraat 43 

omschrijving:  Het plaatsen van een dakopbouw, schuifpui, trap, 
balkon en het handelen in strijd met de regels 
ruimtelijke ordening tbv het realiseren van 2 
appartementen op de 1ste verdieping 

zaaknummer:  2021-004689 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 

    
  

 
 
vanaf 17.00 uur 
 
Berlijnstraat 55 
omschrijving:   Het  plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing 
zaaknummer:  2021-004620 
welstandsgebied: 2 Centrum 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Mahatma Gandhisingel 70    
omschrijving:   Het plaatsen van een houten damwand 
zaaknummer:  2021-004655 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
    
Justus van Effenhove 51  
omschrijving:   Het verbouwen van een leegstaande dierenkliniek naar een woning 
zaaknummer:  2021-004660 
welstandsgebied: 7 Buytenwegh 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Bleiswijkseweg 37 A, Leeuwenbrink    
omschrijving:   Het plaatsen van nieuwe kozijnen in de bestaande gevel 
zaaknummer:  2021-004657 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
 
Spitsbergen 18 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2021-004662 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
    
 
Tulpentuin 15 
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw met dakterras 
zaaknummer:  2021-004680 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 



 
 
 
Scheveningsebos 48    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2021-004693 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Oostergo 44 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde woning 
zaaknummer:  2021-004742 

welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
 
 
 
  


