
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 3 november 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. 

 
 

   
 
14:00-14:45 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 
 

 
15:00-15:45 uur 
 
Maasdamstraat, kavel 3 (vooroverleg)   
omschrijving:   Het bouwen van een woning   
zaaknummer:  2022-049238  
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Van der Waalsstraat ongenummerd, kavel 10    
omschrijving:   Nieuwbouw bedrijfsgebouw - gebouw nr 1 
zaaknummer:  2022-094283 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Van der Waalsstraat ongenummerd, kavel 10    
omschrijving:    nieuwbouw bedrijfsgebouw - gebouw nr 2 
zaaknummer:  2022-094289 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
John Woodruimte 39   
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-095767 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
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Herikerberg 18    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-095846 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Lofoten 89 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning  
zaaknummer:  2022-096368 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Bunuelstrook 119 
omschrijving:   Het plaatsen van twee dakkapellen op het achterdakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-096387 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Ernst Casimirstraat 13 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-096404 
welstandsgebied: 5 Driemanspolder 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
 
Houtsingel 117 
omschrijving:   Het vervangen van de kozijnen en deur 
zaaknummer:  2022-096531 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Zegwaartseweg 160 
omschrijving:   Het bouwen van een woning 
zaaknummer:  2022-097179 
welstandsgebied: 3 Historische Linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 

 
 
Sneekermeer 62 
omschrijving:   Het plaatsen van een schuur aan de achterzijde 
zaaknummer:  2022-097214 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Amstelstroom 90 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-097401 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
 
 



Wildenberg 2 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
zaaknummer:  2022-097592 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
 
Dorpsstraat 9  
omschrijving:   Het vervangen van het glas door vacuümglas in de bestaande kozijnen van 

een rijksmonument 
zaaknummer:  2022-097552 
welstandsgebied: 1 Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
status pand:  Rijksmonument 


