
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 21 juli 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. 
  
 

 
15:00-15:45 uur  
       
Fregatwerf 5  
Omschrijving: Het vervangen van de houten kozijnen voor kunststof kozijnen in de 

voorgevel 
zaaknummer:  2022-057132 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   

16:00-16:45 uur 
 
Dorpsstraat 158B  
omschrijving:   Het plaatsen uitbouw aan zij- en achtergevel van hoofdgebouw 
zaaknummer:  2022-064867 
welstandsgebied: 1 Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
 
 
Dr. J.W. Paltelaan 111  
omschrijving:  Het aanleggen van vier padelbanen op de ondergrond van de 

bestaande tennisbanen 
zaaknummer:  2022-064855 
welstandsgebied: 15 Parken 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

  
Amundsenrede 48    
omschrijving:   Het plaatsen van 2 dakkapellen 
zaaknummer:  2022-064751 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
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Broekwegzijde 176   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel 2de verdieping 
zaaknummer:  2022-063791 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Berlijnstraat 147    
omschrijving:   Het plaatsen van balkonbeglazing 
zaaknummer:  2022-065137 
welstandsgebied: 2 Centrum 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Buitenom 263    
omschrijving:   Het plaatsen van een lichtreclame Miniclip 
zaaknummer:  2022-065151 
welstandsgebied: 2 Centrum 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Lava 2   (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-065734 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Grondelsloot 21 
omschrijving:   Het uitbreiden van de woning 
zaaknummer:  2022-066042 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Wildenberg 43 (aangepast)   
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-066120 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Ligusterpark 15  (aangepast) 
omschrijving:  Het vervangen van een aanbouw t.b.v. houtopslag aan de voorzijde 

van de woning 
zaaknummer:  2022-066174 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Tijgeroog 11 
omschrijving:   Het verbouwen van het huis tbv een eetkeuken 
zaaknummer:  2022-066355 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 



  
 
 

Italiëlaan 23 
omschrijving:  Het bouwen van een dakconstructie op een bestaande open 

tranformatorstation 
zaaknummer:  2022-066452 
welstandsgebied: 2 Centrum 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 

Vletkade 13  (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-066489 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 

Kaaskenswater 4 (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-066541 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Alkmenehof 7 
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw 
zaaknummer:  2022-066597 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
  


