
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 11 augustus 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. 

 
 

  
Mendelssohnrode 39 (onder voorbehoud) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de woning  
zaaknummer:  2022-072041 

welstandsgebied: 7 Buytenwegh 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
  
 Zernikestraat ongenummerd (Kadastraal: Zegwaard, sectie E, nummer 2660) (onder 

voorbehoud) 
omschrijving:  Het bouwen van een kantoorpand met magazijn en opslagloods, het 

oprichten van een laadkuil, het aanleggen van parkeerplaatsen en het 
plaatsen van een hekwerk  

zaaknummer:  2022-072149 

welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
  
 
Hazerswoudestraat 67 (onder voorbehoud) 
omschrijving:   Het uitbreiden van de woning op de 2de verdieping achterzijde   
zaaknummer:   2022-072201 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 

Balsahout 12 (vooroverleg)                      
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-069465 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
   
 
Van Coehoornschans 19    
omschrijving:  Het realiseren van een uitbouw met balkon 2e verdieping aan de 

achterzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-068649 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
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Amundsenrede 48 (aangepast)  
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel voor en achter 
zaaknummer:  2022-069250 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Waaienberg 37    
omschrijving:   Het vervangen van kozijnen 
zaaknummer:  2022-069733 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Muurbloemtuin 54 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel  
zaaknummer:  2022-069753 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid. 
 
 
Van Aalstlaan 380 
omschrijving:   Het vervangen van bestaande handelsreclame   
zaaknummer:  2022-069976 
welstandsgebied: 5 Palenstein 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Hebriden 27 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak en het 

dichtbouwen van de vide   
zaaknummer:   2022-070733 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Buytenparklaan 30 
omschrijving:   Het plaatsen van een klimpark   
zaaknummer:  2022-071281 
welstandsgebied: 15 Parken 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Groen-blauwlaan 109 
omschrijving:   Het vervangen van een condensor op het dak   
zaaknummer:   2022-071318 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Kerkenbos 22  
omschrijving:   Het plaatsen van een berging voor (speel)materiaal.   
zaaknummer:  2022-071347 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
 



Slotermeer 17 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel achterzijde   
zaaknummer:  2022-071372 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Slotermeer 19 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel achterzijde    
zaaknummer:  2022-071377 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Bodohout 10 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning   
zaaknummer:  2022-071537 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Laurierzoom 19 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak   
zaaknummer:  2022-071616 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier  
 
 
Botterkade 17 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak   
zaaknummer:  2022-072069 

welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Maasdamstraat 2 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak   
zaaknummer:  2022-072262 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Lissenvaart 139 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak   
zaaknummer:  2022-072831 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
   


