
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 20 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. 

 
 

13:00-14:00 uur 
 
Erfgoedadvies/Monumentenadvies 
 
Voorweg 208    
omschrijving:   Het slopen van een beeldbepalend pand   
zaaknummer:  2022-086244 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
status pand:  Karakteristiek 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 
 
 
Welstandsadvies 
 
Voorweg 208    
omschrijving:   Het slopen van een beeldbepalend pand   
zaaknummer:  2022-088968 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
status pand:  Karakteristiek 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 

  
 
14:00-14:45 uur  
 
Van der Waalsstraat (vooroverleg)  
omschrijving:  Het oprichten van een bedrijfsgebouw met zeven bedrijfsunits en 

parkeervoorzieningen op eigen terrein 
zaaknummer:  2022-086728 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Van der Waalsstraat (vooroverleg)  
omschrijving:  Het oprichten van een bedrijfsgebouw met zes bedrijfsunits en 

parkeervoorzieningen op eigen terrein 
zaaknummer:  2022-086746 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
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15:00-15:30 uur 
 
Scheglaan 11 
omschrijving:   Nieuwbouw clubhuis en kleedkamers FC Zoetermeer 
zaaknummer:  2022-093347 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
 
Andoornvaart 54   
omschrijving:   Het plaatsen van een opbouw met een dakkapel   
zaaknummer:  2022-093286 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier Welstandsbeleid 

 
 

Tijgeroog 11    
omschrijving:   Het uitbouwen van een woning op de begane grond - zijkant en voorzijde 
zaaknummer:  2022-092954 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Groen-blauwlaan (ter hoogte van nr. 109)   
omschrijving:  Het vervangen van een houten brug KW16.127 voor een betonnen brug 
zaaknummer:  2022-092960 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Titaanwit 39    
omschrijving:   Het uitbreiden van de dakopbouw op het voordakvlak van de woning.  
zaaknummer:  2022-092968 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Hebriden 56    
omschrijving:   Het vergroten van een vergunde dakopbouw d.m.v. een extra verdieping 
zaaknummer:  2022-093202 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Mauritsstraat 3 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op de tweede verdieping aan de voor- en 

achterzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-093423 
welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid    
   


