
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 23 december 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. 
 
Op 30 december 2021 is er geen vergadering van de stadsbouwmeester, wegens het 
kerstreces. De agenda van 6 januari 2022 zal alleen worden gepubliceerd op de website van 
Zoetermeer Agenda's en verslagen stadsbouwmeester | Gemeente Zoetermeer 

 
 
 
10.00-10.45 uur Palenstein vlek C 

omschrijving:   Het bouwen van 53 grondgebonden woningen 
zaaknummer:  2021-005405 
welstandsgebied: 5 Palenstein 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
 
 
12:00-12:45 uur Turfpad, Westerpark (vooroverleg) 

omschrijving:  Bouwen van een ontvangstpaviljoen en 
expositieruimte t.b.v. de Natuurtuin   

zaaknummer: 2021-005304 

   welstandsgebied: 15 Parken 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
 
 
 
15.00-16.00 uur Van der Waalsstraat  (vooroverleg) 

omschrijving:   Het bouwen van 5 multifunctionele 
bedrijfsruimten 

zaaknummer:  2021-005330 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

    
 
 
 
vanaf 17.00 uur 
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Voorweg tussen 220 en 216A    
omschrijving:   Het herbouwen van een schuur 
zaaknummer:  2021-004506 

welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
 
Titaanwit 14  
omschrijving:  Het optrekken van de achtergevel en het plaatsen van een nieuwe 

dakkapel aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2021-005321 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 

Lemsterland 12    
omschrijving:   Het uitbouwen van de begane grond en zolder 
zaaknummer:  2021-005334 

welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, beschermd stadsgezicht 
 
 
 
Noordrand (Duinparc) kadastraal Zegwaard F4647 en F5543 
omschrijving:  Het aanpassen van de balkons van twee appartementengebouwen 

(project Duinparc) 
zaaknummer:  2021-005352 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Toneellaan 1   
omschrijving:  Het plaatsen van twee fietsenstallingen (legalisatie) 
zaaknummer:  2021-005354 

welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
 
Bonaire 56 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een dakkapel aan 

de achterzijde 
zaaknummer:  2021-005358 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 

 
 
 



Titaanwit 51    
omschrijving:   Het uitbreiden van een dakopbouw aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2021-005345 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Moerbeigaarde 23 (aangepaste tekeningen) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
zaaknummer:  2021-005231 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Cyprus 17 
omschrijving:   Het plaatsen van twee dakkapellen 
zaaknummer:  2021-005368 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

Cyprus 11  
omschrijving:   Het plaatsen van twee dakkapellen 
zaaknummer:  2021-005371 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Toscaschouw 2 (aangepaste tekeningen) 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het voor en achterdakvlak van de 

woning  
zaaknummer:  2021-005374 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

Capri 12 
omschrijving:   Het plaatsen van 2 dakkapellen 
zaaknummer:  2021-005391 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 

Röntgenlaan 3 
omschrijving:   Het aanleggen van een dakterras met daktoegang 
zaaknummer:  2021-005398 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Zegwaartseweg 43 A Monument 
omschrijving:  herbestemming schuur tot woning en nieuwe aanbouw 
zaaknummer  2021-004522 
welstandsgebied: 3 Historische Linten, Beschermd stadsgezicht 
welstandsniveau:  intensief welstandsbeleid 
  


