
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 20 januari 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. 

 
 
11.00-12.00 uur Van der Waalsstraat - vooroverleg 

omschrijving:   Het bouwen van 5 multifunctionele 
bedrijfsruimten 

zaaknummer:  2021-005330 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 

13:00-13:45 uur Hoekerkade 63 - vooroverleg 
omschrijving:  uitbouw woning    
zaaknummer: WBV20210175 

   welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 

 
14.00-14.30 uur Berkelstroom 50 - vooroverleg 

omschrijving:   Het plaatsen van een opbouw op de bestaande 
zij-uitbouw 

zaaknummer:  2022-004355 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

    
 

15.00-16.00 uur Vlamingstraat 83 
omschrijving:  het aanleggen van een onderheid terras aan een 

rijksmonument 
zaaknummer:  2022-003885 

welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand  rijksmonument 
  

 
16.00-17.00 uur Voorweg 153 

omschrijving:  Het restaureren van gevels en vervangen van 
kozijnen van een gemeentelijk monument 

zaaknummer:  2022-004321 
welstandsgebied: 3 Historische Linten, beeldbepalend pand 
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welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand  gemeentelijk monument 
status gebied  beschermd stadsgezicht 

 
 
vanaf 17.15 uur 
 
Heemskerckstraat 5 en 7 
omschrijving:   Het plaatsen van een nokverhoging 
zaaknummer:  2022-004387 

welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Trompstraat 12    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-004754 

welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
    
Toermalijn 10  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-005141 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Braamberg 30 (aangepaste tekeningen)    
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op de tweede verdieping aan de 

voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-005159 

welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Glanswit 2 
omschrijving:  Het maken van een constructieve doorbraak en een wijziging in de 

gevel 
zaaknummer:  2022-005369 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
    
 
Ruseschans 33 (aangepaste tekeningen)  
omschrijving:  Het wijzigen van bestaande pui voorgevel 
zaaknummer:  2022-005424 

welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: regulier welstandsbeleid 
 
 
René Clairstrook 9 (aangepaste tekeningen) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-005571 

welstandsgebied: 8 De Leyens 



welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Bonaire 64 
omschrijving:   Het  plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-005647 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

Van Rijswijckschans 64    
omschrijving:   Het  plaatsen van een aan- en opbouw 
zaaknummer:  2022-006226 

welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Strawinskirode 13 
omschrijving:   Het bouwen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-006258 

welstandsgebied: 7 Buytenwegh 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Ierlandlaan 2-10 
omschrijving:  Het herbestemmen van het leegstaande kantoorpand naar 26 

zorgstudio's, het toevoegen van terrassen en het verplaatsen van 
brandtrappen en het maken van meerdere kozijnwijzigingen 

zaaknummer:  2022-006400 

welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
 
  


