
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 19 mei 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. 

 
N.B.  
- Op 26 mei (Hemelvaartsdag) is er geen vergadering van de stadsbouwmeester. 
- De agenda voor 2 juni 2022 wordt maandagmiddag 30 mei gepubliceerd. 
 
   
 
14.30-15.15  Nieuwe Dorp (ZWD01 C 7265) 

omschrijving:   Het bouwen van 3 bruggen 
zaaknummer:  2022-038446 

welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
 
   
 
 
 
15:30-16:00 uur Vlamingstraat 77 

omschrijving:  bouwen van een carport   
zaaknummer: 2022-034554 

   welstandsgebied: 1 Historisch centrum 
welstandsniveau: Beschermde stadsgezichten 

 
 
 
vanaf 17.00 uur 
 
 
 
Tollensstraat 26 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-038495 

welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
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Schansbaan 223 (tuinvereniging Levenslust)  
omschrijving:   Het plaatsen van een hobby kas 
zaaknummer:  2022-038546 

welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
    
 
 
 
Ligusterpark 15 (aangepast) 
omschrijving:   Het vervangen van een aanbouw t.b.v. houtopslag aan de 

 voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-038679 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 

Louis Braillelaan 80 
omschrijving:   Het plaatsen van handelsreclame (Equans) aan het hoofdgebouw 
zaaknummer:  2022-038716 

welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
    
 
 
 
Titaanwit 39 (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-039121 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 

 

Akkerdreef 152 (aangepast) 
omschrijving:  plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel woning 
zaaknummer:  2022-039140 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 

Medeaschouw 116    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-040071 

welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 



Tjalkwerf 6 

omschrijving:  Het plaatsen van een dakopbouw en het wijzigen van een gevelkozijn 
aan de voorzijde woning 

zaaknummer:  2022-040189 

welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 

Tjalkwerf 7 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw aan de voorzijde woning 
zaaknummer:  2022-040190 

welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
 
  


