
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 7 april 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. 

 
 
 

 
  
  
Zirkoon 33 
omschrijving:   Het vergroten van de woning met een extra bouwlaag op de garage 
zaaknummer:  2022-026860 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Azaleapark 28 (aangepast)    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de woning 
zaaknummer:  2022-026931 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
    
Titaanwit 39  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-027020 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Promenade 34 (aangepast)    
omschrijving:   Het plaatsen van gevelreclame 
zaaknummer:  2022-027060 

welstandsgebied: 2 Centrum 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
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Shakespearezijde 7 
omschrijving:   Het plaatsen van een extra kozijn in de zijgevel woning 
zaaknummer:  2022-027107 

welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
    
 
 
 
Sheridanzijde 7   
omschrijving:  Het het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-027149 

welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 

Buizerdveld 165 (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van de dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-027220 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 

 
Dorpsstraat 132 (aangepast) 
omschrijving:   Het vervangen van kozijnen aan de voorzijde pand 
zaaknummer:  2022-027429 

welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 

 

Azaleapark 26 (aangepast)   
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de woning 
zaaknummer:  2022-027475 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Asselierspad 20 
omschrijving:   Het legaliseren van een aanbouw aan de achtergevel van de woning 
zaaknummer:  2022-027507 

welstandsgebied: 5 Palenstein 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
 
 
  



Hunsingo 98 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-027704 

welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Cyprus (Parkeiland bouwkavelnummers 27-34-37-38-39-40) (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een houten damwand en vlonders bij de woningen 
zaaknummer:  2022-027888 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 

Röntgenlaan 21 
omschrijving:   Het aanleggen van een dakterras met daktoegang bij kantoor 
zaaknummer:  2022-027516 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Moerbeigaarde 58 
omschrijving:  Het plaatsen van een vlaggenmast op de nieuwbouw van het IKC De 

Gaerde 
zaaknummer:  2022-027957 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
 
 
 
  


