
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 16 februari 2023 
 
De vergadering zal plaatsvinden in vergaderzaal 14 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. 

 
 

13:00-13:45 uur 
Van der Waalsstraat 58 (kadastraal: Zegwaard, sectie E, nummer 2634 en 1910)  
omschrijving:   Het uitbreiden en verbouwen kantoor en magazijn 
zaaknummer:  2023-005417 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 

(doorgeschoven van 2 weken geleden) 
 

 
14.00 – 14.45 uur 
Storkstraat 25  
omschrijving:   Het bouwen van vierenveertig bedrijfsunits   

zaaknummer:  2023-008449   

welstandsgebied: 14 Snelweg Hoofdwegenstructuur Randstadrail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
(doorgeschoven van vorige week) 
 
  
15:00-15:45 uur 
Erfgoedadvies/Monumentenadvies  
 
Voorweg 208 bouwvergunning   
omschrijving:   Het vervangen van een karakteristieke woning   

zaaknummer:  2023-009192 

welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
Status pand:  Gemeentelijk Monument 
Status gebied:   Beschermd Stadsgezicht Voorweg 
 
 
16:00 uur-16:45 uur 
Erfgoedadvies/Monumentenadvies  
 
Zegwaartseweg 61  
omschrijving:  Het verbouwen van een bestaande monumentale schuur naar vijf woningen 

en een vrijstaande woning, het verplaatsen van een bestaande inrit en het 
kappen van bomen              

zaaknummer:  2023-007317 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:    Gemeentelijk monument   
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Plannen te behandelen zonder toelichting 
 
 
Malta 82    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2023-009805 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Violiervaart 26   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2023-009860 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Laurierzoom 25   
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw aan de voorzijde woning 
zaaknummer:  2023-009972 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Albertilommer 9    
omschrijving:   Het verbreden van de dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2023-010138 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
 
Heicopstraat 93 - aangepast 
omschrijving:  Het realiseren van twee aanbouwen, een dakopbouw en twee constructieve 

doorbraken 

zaaknummer:  2023-010930 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 
Zanzibarplein 90, en Sumatra 11 en 15 
omschrijving:  Het plaatsen van een luchtbehandelingsinstallatie op het dak van het 

schoolgebouw 

zaaknummer:  2023-011183 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   


