
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester R.G. Knappers op 25 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. 

 
 
 

13:00-13:45 uur  
 Derde Stationsstraat (tussen 345 en 357) vooroverleg  
omschrijving:   Het bouwen van 4 woningen  
zaaknummer:  2022-072988 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 
 

 
14.00-14.45 uur   
Abdissenbos 5 - vooroverleg 
omschrijving:   ontwikkelen en realiseren van nieuwbouw brandweerkazerne 
zaaknummer:  2022-069066 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
  
   
  

 
 
14.45-15.30   
Scheglaan 11 - aangepast 
omschrijving:  Het slopen en herbouwen van een nieuw clubhuis en kleedkamers FC 

Zoetermeer 
zaaknummer:  2022-076215 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
    
 
 
 
 
vanaf 16.00 uur 
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Wattstraat 64 
omschrijving:   Het  vervangen van een roldeur door 2 dichte deuren 
zaaknummer:  2022-075435 
welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
 
César Franckrode 59    
omschrijving:   Het plaatsen van een uitbouw aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-075720 
welstandsgebied: 7 Buytenwegh 
welstandsniveau: welstandsbeleid 
 
 
  
Slotermeer 9  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak 
zaaknummer:  2022-076110 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
    
 
Wengéhout 11 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-076217 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 

 

Louis Braillelaan 80   
omschrijving:  Het plaatsen van een logo op het dak 
zaaknummer:  2022-076445 

welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
 
Burg Middelberglaan 11 
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw 
zaaknummer:  2022-076789 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
Dutch Tech Campus terrein (thv Werner von Siemensstraat) 
omschrijving:   Het deels wijzigen van een nieuw warehouse met kantoren 
zaaknummer:  2022-076905 

welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 



 
 
Erfgoedadvies 
Eerste Stationsstraat 23 - aangepast 
omschrijving:  Het handelen met gevolgen voor beschermde monumenten tbv 

vervangen keukenraam 
zaaknummer:  2022-076658 

welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: intensief welstandsbeleid 
Status pand:  Gemeentelijk monument 
 
 
  


