
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 24 februari 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. 

 
 

13.00-13.30 uur Hebriden 56 
omschrijving:   Het maken van een extra verdieping op de 

eerder vergunde dakopbouw 
zaaknummer:  2022-015849 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
 

 
  
14:00-14:45 uur Industrieweg 1 (afspraak 17-2 kon wegens ziekte niet doorgaan) 

omschrijving:  nieuwbouw van bedrijfsverzamelgebouw, 
verspreid over 4 gebouwen met bedrijfsunits  

zaaknummer: 2022-013977 
   welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 

welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
 
 
15.00-15.30 uur  Malta 63  

omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw aan de 
achterzijde van de woning 

zaaknummer:  2022-014824 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
  
 
vanaf 17.00 uur 
 
Lichtgroen 19 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde woning 
zaaknummer:  2022-014776 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
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Bitterzoetvaart 13    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-014797 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
    
 
 
Mauritius 12 (legalisatie)   
omschrijving:   Het plaatsen van looproosters op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-014783 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 

Azaleapark 28 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de woning 
zaaknummer:  2022-015008 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
    
 
 
Azaleapark 26  
omschrijving:  Het plaatsen van een dakopbouw op de woning 
zaaknummer:  2022-015011 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 

Pontilijn 30 (aangepaste tekeningen) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-015238 

welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Andoornvaart 29 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde woning 
zaaknummer:  2022-015244 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
  



Tjalkwerf 23    
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw voor de voorgevel 
zaaknummer:  2022-015246 

welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 

Machtildahof 6 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde woning 
zaaknummer:  2022-015359 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 

Schepenenveld 6 
omschrijving:   Het plaatsen van verlichte gevelreclame 
zaaknummer:  2022-015639 

welstandsgebied: 5 Palenstein 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 

Snoeksloot 49 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel 
zaaknummer:  2022-015734 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Pauwenveld 46 
omschrijving:  Het vervangen van de dakkapel door een grotere dakkapel op het 

voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-015743 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Parkdreef 199 A (vooroverleg) 
omschrijving:   Het realiseren van 9 grondgebonden woningen 
zaaknummer:  2022-015776 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Van Goghstraat 5 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-015851 

welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 



 
Van Goghstraat 7 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-015856 

welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Van Goghstraat 9 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-015875 

welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Algengroen 10 
omschrijving:  Het vergroten van en het verbouwen naar 4 woningen van een 

kantoorpand 
zaaknummer:  2022-015969 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
  


