
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 9 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. 

 
  

    
15.00-15.45  Zegwaartseweg 43 A Monument 

omschrijving: herbestemming schuur tot woning en nieuwe 
aanbouw 

   zaaknummer  2021-004522 
   welstandsgebied: 3 Historische Linten, Beschermd stadsgezicht 
   welstandsniveau:  intensief welstandsbeleid 
 

 
16.00-16.30  Beijerland 32 en 33  

omschrijving:  Het vervangen van de raamkozijnen aan de voorzijde 
van de woning, het vervangen van de deur naar de 
bijkeuken door een raamkozijn, het plaatsen van een 
luifel aan de voorzijde van de woning en het plaatsen 
van een lichtkoepel 

zaaknummer:  2021-005026 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

   
vanaf 17.00 uur 
 

 
Anjeliertuin 5 
omschrijving:   Het vervangen en aanpassen van voorgevelkozijnen 
zaaknummer:  2021-005067 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Ruseschans 33    
omschrijving:   Het wijzigen van bestaande pui voorgevel 
zaaknummer:  2021-005068 

welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
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Cyprus 61  
omschrijving:   Het bouwen van een garage naast de bestaande woning 
zaaknummer:  2021-005082 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Linieschans 12    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde 
zaaknummer:  2021-005090 

welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Toscaschouw 2 
omschrijving:   Het plaatsen van dakkapellen aan de voor en achterzijde woning 
zaaknummer:  2021-005116 

welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
  
 
Fumahout 7   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakopbouw op de tweede verdieping van de 

woning 
zaaknummer:  2021-005141 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Slootdreef 68 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2021-005152 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Andoornvaart 35    
omschrijving:   Het  plaatsen van een aanbouw met een dakterras, achterzijde  

en het vergroten kozijn voorzijde 
zaaknummer:  2021-005157 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Wiltonstraat (Kavel ZWD01 E 2380 links naast)  
omschrijving:   Het aanleggen nieuwe in- uitrit en plaatsen schuifhek 
zaaknummer:  2021-005159 

welstandsgebied: 13 Kantoor- en bedrijventerrein 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
 
 
  



Schepenenveld 46 
omschrijving:   Het aanpassen van de winkel entree 
zaaknummer:  2021-005170 

welstandsgebied: 5 Palenstein 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Mahlerrode 38 
omschrijving:   Het wijzigen van kozijnen 
zaaknummer:  2021-005011 

welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Salamandersloot 34 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde woning 
zaaknummer:  2021-005173 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Mahatma Gandhisingel 70 (gewijzigde tekening) 
omschrijving:   Het plaatsen van damwand 
zaaknummer:  2021-005050 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
  


