
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 13 oktober 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. 

 
 
 
15:00-15:30 uur 
 
Van Wijngaardenstraat nabij 14 (aangepast)    
omschrijving:   Het renoveren van vierenzeventig woningen 
zaaknummer:  2022-089710 
welstandsgebied: 5 Palenstein 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
15:30-16:15 uur 
 
Madernarode 65 (vooroverleg)  
omschrijving:  Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde op de begane grond 

en de tweede etage, en aanbrengen gevelisolatie 
zaaknummer:  2022-089798 
welstandsgebied: 8 Buytenwegh 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
16:15-17:00 uur 
 
Zilverstraat 1   
omschrijving:  Het bouwen van een hotel met restaurant, vergaderaccommodaties en 

casino 
zaaknummer:  2022-089960 
welstandsgebied: 14 Snelweg, hoofdwegenstructuur en Randstadrail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
   
 
Leidsewallen 36 
omschrijving:   Het bouwen van 8 appartementen 
zaaknummer:  2022-090947 
welstandsgebied: 1 Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
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Montferland 54    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-089489 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Nevelgrijs 19   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-089544 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Tjotterkade 83 
omschrijving:  Het plaatsen van een uitbouw en dakkapel (onderdeel 

privacyschermen) 
zaaknummer:  2022-089870 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Spectrumsingel 149 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-089871 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Scheglaan 24    
omschrijving:   Het plaatsen van een carport 
zaaknummer:  2022-090492 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 

 
Candidaschouw 39 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en achterdakvlak 

van de woning 
zaaknummer:  2022-090638 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Houtsingel 117 
omschrijving:   Het vervangen van hout naar kunststof 
zaaknummer:  2022-090646 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hagesteinstraat 36 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op het achterdakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-090708 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Louis Braillelaan 12 
omschrijving:   Het plaatsen van handelsreclame 
zaaknummer:  2022-090714 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
 
Brechtzijde 20 
omschrijving:   Het plaatsen van een nieuw kozijn en gevelreclame en het vervangen 

van het kozijn bij de entree Basalt revalidatie Brechtzijde 20 
zaaknummer:  2022-090948 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Holterberg 16 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-091103 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 


