
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 30 maart 2023 
 
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. 

 
 

14:00-14:45 uur 
  
Van der Waalstraat ongenummerd (Bedrijventerrein Oosterhage, kavel 10, gebouw 3)  
omschrijving:   Het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw 
zaaknummer:  2023-008597 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
 
Van der Waalstraat ongenummerd (Bedrijventerrein Oosterhage, kavel 10, gebouw 4)   
omschrijving:   Het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw   
zaaknummer:  2023-008692 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
 
15:00-15:45 uur 
 
Algengroen 1 
omschrijving:   Het bouwen van tien appartementen 
zaaknummer:  2023-030272 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Plannen te behandelen zonder toelichting 
 
Welstandsadvies 

 
Dorpsstraat 99 B/C/D/E en 101  
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde en plaatsen van een 

dakopbouw 
zaaknummer:  2023-029824 
welstandsgebied: Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid. Beschermde Stadsgezichten 
status pand:  Gemeentelijk monument. Beeldbepalend 
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Monumenten/erfgoedadvies 
 
Dorpsstraat 99 B/C/D/E en 101  
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde en plaatsen van een 

dakopbouw 
zaaknummer:  2023-029827 
welstandsgebied: Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid. Beschermde Stadsgezichten 
status pand:  Gemeentelijk monument. Beeldbepalend  
 
 
Grasgroen 37    
omschrijving:   Het vergroten van de dakopbouw achterzijde woning 
zaaknummer:  2023-022166 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Clauslaan 4   
omschrijving:  Het realiseren van diverse inpandige wijzigingen, het verplaatsen van een 

vluchtweg en het realiseren van een vluchtweg 
zaaknummer:  2023-022458 
welstandsgebied: 5 Driemanspolder 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 
Van der Waalsstraat 58 (aangepast)   
omschrijving:   Het uitbreiden en verbouwen kantoor en magazijn 

zaaknummer:  2023-022626 

welstandsgebied: 13 Kantoor- en bedrijventerreinen 
welstandsniveau: luw welstandsbeleid 
 

 
Westwaarts 35 
omschrijving:   Het vernieuwen van de handelsreclame aan de gevel 
zaaknummer:  2023-029832 
welstandsgebied: 2 Centrum 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 

 
 
Baron de Coubertinlaan 6 
omschrijving:   Het plaatsen van een verlichte gevelreclame 
zaaknummer:  2023-030254 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 

 
    
 
   


