
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 18 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. 
 
 
 
Vierde Stationsstraat 481 (monument) 
omschrijving:   Herstel fundering van de stal aan de boerderij  
zaaknummer:   2022-051543 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Tjotterkade 47 (onder voorbehoud) 
omschrijving:   Het bouwen van een 2-laagse dakopbouw op een aanbouw 
zaaknummer:  2022-073408 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Laveibos 3-218   (vooroverleg) 
omschrijving:              Het renoveren van een flatgebouw 
zaaknummer:             2022-067245 
welstandsgebied:       6 Meerzicht 
welstandsniveau:       Regulier welstandsbeleid 
  
 
Vaartdreef (ZWD01 B 4555)  
omschrijving:   Het optoppen van bestaand pand met 5 woningen 
zaaknummer:  2022-074068 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
     
Montferland 33 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-073527 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Charlotteplaats 7     
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-073542 
welstandsgebied: 5 Driemanspolder 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
    
Obrechtrode 10  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-073881 
welstandsgebied: 7 Buytenwegh 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
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Kooienswater 39    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-073920 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Hoekerkade 127  
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 

(87% breedte) 
zaaknummer:  2022-063161 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Marseillepad 19 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak 
zaaknummer:  2022-073945 
welstandsgebied: 2 Centrum 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Maria van Oosterwijckstraat 35    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op de zijgevel  
zaaknummer:  2022-074075 
welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Veersemeer 35 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-074082 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Pyriet 23 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-074252 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
  
 
Molièrezijde 12 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde 
zaaknummer:  2022-075168 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
  
 
 
 
  


