
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 22 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. 

 
 

13:00-13:45 uur 
 
Bleiswijkseweg 88 (vooroverleg)  
omschrijving:  Het plaatsen van een erker, een dakkapel op het voor- en 

achterdakvlak, aanbouw en dakopbouw op aanbouw en dakterras  
zaaknummer:  2022-082222 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 

 
 
14:00-14:45 uur  
 

Voorweg 113 vooroverleg (onder voorbehoud reactie)  
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw 
zaaknummer:  2022-082229 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
Beeldbepalend pand, Beschermd stadsgezicht 

 

 
15:00-15:45 uur 
 
van der Hagenstraat 11  
omschrijving:   Het wijzigen van het hoofdgebouw 
zaaknummer:  2022-082903 
welstandsgebied: 15 Parken 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 
16:00-16:45 uur 
 
Oudshoornstraat 14    
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw en een dakkapel in het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-083904 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
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Groeneweg 4   
omschrijving:  Het plaatsen van drie cameramasten en drie gevelmasten ter 

beveiliging hoogspanningsstationterrein 
zaaknummer:  2022-083875 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, RandstadRail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Tichelberg 3    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde 
zaaknummer:  2022-083894 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Zachtgroen 15 
omschrijving:   Het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping aan de voorzijde 
zaaknummer:  2022-084395 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Granaat 14 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-084499 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
    
Bisschopsberg 2 
omschrijving:  Het verbouwen van de woning o.a. vergroten dakkapel, dakvensters en 

indelingswijziging 
zaaknummer:  2022-084749 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Amundsenrede 50 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-084926 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Westerpark paviljoen – Kadastraal ZTM00 F 193  
omschrijving:   Het bouwen van Paviljoen Westerpark 
zaaknummer:  2022-085134 
welstandsgebied: 15 Parken 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Eerste Stationsstraat 94 
omschrijving:   Het plaatsen van een sierhek met poort 
zaaknummer:  2022-085281 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid   


