
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 27 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. 

 
 

13:00-13:45 uur Strawinskirode 13  
omschrijving:   Het bouwen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-006258 
welstandsgebied: 7 Buytenwegh 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
15.00-15.30 uur  Dorpsstraat 132 

omschrijving:   Het wijzigen van kozijnen in voorgevel 
zaaknummer:  2022-008326 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 

 
 
 
 
vanaf 16.00 uur 
 
Lorentzschans 4 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-006313 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Candidaschouw 49    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op de tweede verdieping 
zaaknummer:  2022-006547 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
  
  
Frederik Hendriklaan 26 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op zolder aan de voorzijde en 

achterzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-007208 
welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
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Vlamingstraat 1 (aangepaste tekening)    
omschrijving:   Het plaatsen van een reclamezuil 
zaaknummer:  2022-007267 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 

Schepenenveld 48 
omschrijving:   plaatsen van verlichte gevelreclame 
zaaknummer:  2022-007972 
welstandsgebied: 5 Palenstein 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
    
 
Reigersblauw 28   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-007527 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Hodenpijlstraat 16 
omschrijving:  Het plaatsen van een luchtbehandelingskast op het dak van een 

kinderdagverblijf 
zaaknummer:  2022-007538 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Geulstroom 25 
omschrijving:  Het bouwen van een erker en een aanbouw aan  de resp. voor- en  

zijgevel 
zaaknummer:  2022-007715 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
    
Kramerplan 73 
omschrijving:   Het maken van een raam in de zijgevel 
zaaknummer:  2022-007778 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Sipohout 25 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde woning 
zaaknummer:  2022-007781 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 



 
 
 
Bolstraschans 28 (aangepaste tekeningen) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-008087 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Voorweg 153 (aangepaste tekening) 
omschrijving:   Het aanpassen van een monumentale boerenschuur tot winkel 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: beschermde stadsgezichten 
status pand:  gemeentelijk monument 
status gebied:  beschermd stadsgezicht Voorweg 
 
 
 
 
  


