
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 15 september 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. 

 
 

 
14:00-14:45 uur 
Van Wijngaardenstraat nabij 14 
omschrijving:   Het renoveren van vierenzeventig woningen 
zaaknummer:  2022-081206 
welstandsgebied: 5 Palenstein 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
15:00-15:45 uur 
Spoorviaduct langs Aletta Jacobslaan (vooroverleg)  
omschrijving:   Duurzame opwekking (zonnepanelen) langs spoor 
zaaknummer:  2022-077114 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Spoortracé nabij Burggolf Westerpark en nabij van Tuylpark (vooroverleg)  
omschrijving:   Duurzame opwekking (zonnepanelen) langs spoor 
zaaknummer:  2022-077119 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
16:00-16:45 uur 
Edisonstraat 55 
omschrijving:   Het slopen van bestaande gebouwen en het bouwen van Urban Miles  
zaaknummer:  2022-081957 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
 
17:00-17:45 uur 
Cornelis van Eerdenstraat 68 (vooroverleg)  
omschrijving:   Het bouwen van bedrijfsunits 
zaaknummer:  2022-082151 
welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
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Voorweg 131  (welstandsadvies) 
omschrijving:  Sloop beschermd monument in een beschermd stads- of dorpsgezicht 
zaaknummer:  2022-081436 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, beschermde stadsgezichten 

 
 
Voorweg 131  (monumentenadvies) 
omschrijving:   Sloop beschermd monument in een beschermd stads- of dorpsgezicht 
zaaknummer:  2022-081436 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, beschermde stadsgezichten 
 
  
Zwanewater 41   
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-081824 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
   
  
Werner von Siemensstraat 49  
omschrijving:   Het plaatsen van diverse lichtreclames 
zaaknummer:  2022-081933 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 

  
     
Bleiswijkseweg (grasveld grenzend aan nummer 118)  
omschrijving:   Het bouwen van een biodiversiteitstoren 
zaaknummer:  2022-081936 
welstandsgebied: 15 Parken 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Juweellaan 173  
omschrijving:   Het plaatsen van een houten schuurtje in de zijtuin 
zaaknummer:  2022-082278 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Stierenweide 10 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-082787 
welstandsgebied: 9 Seghwaert  
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
  
  
 
 
 
   



Slotermeer 33   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak 
zaaknummer:  2022-077411 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Van Coehoornschans 19 
omschrijving:   Het realiseren van een uitbouw met balkon op de 2de verdieping aan 

de achterzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-083097 

welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Croesinckplein 24-26     
omschrijving:   Het  plaatsen van 2 BHV- borden t.b.v. verzamelplaats 
zaaknummer:  2022-083156 
welstandsgebied: 5 Palenstein 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Centraal Park (vooroverleg) 
omschrijving:   Binnenstad Dobbegebied  
zaaknummer:  2022-080042 
welstandsgebied: 2 Centrum 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Violiervaart 28 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-083206 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
  


