
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 6 oktober 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. 

 
 

13:00-14:00 uur 
 
Erfgoedadvies/Monumentenadvies 
 
Voorweg 208    
omschrijving:   Het slopen van een beeldbepalend pand   
zaaknummer:  2022-086244 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
 
 
Welstandsadvies 
 
Voorweg 208    
omschrijving:   Het slopen van een beeldbepalend pand   
zaaknummer:  2022-088968 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
 
 
Erfgoedadvies/Monumentenadvies 
 
14:00-15:30 uur  
 
Zegwaartseweg 61  

omschrijving:  Het verbouwen van een bestaande monumentale schuur naar vijf 
woningen en een vrijstaande woning, het verplaatsen van een 
bestaande inrit en het kappen van bomen 

zaaknummer:  2022-080041 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
 

 
15:30-16:00 uur 
 
Dorpsstraat 158B  (aangepast)  
omschrijving:  Het plaatsen van een uitbouw aan de zij- en achtergevel aansluitend 

aan het hoofdgebouw 
zaaknummer:  2022-089208 
welstandsgebied: 1 Historische Kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:  Beschermd stadsgezicht 
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Gaardedreef 37   
omschrijving:  Het realiseren van een dakterras op het dak van de schuur 
zaaknummer:  2022-088230 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Absrechtstraat 7    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de woning in rij 
zaaknummer:  2022-088691 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Sieraadlaan 51 
omschrijving:   Het bouwen van een schuur 
zaaknummer:  2022-088909 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Tichelberg 3   (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-088985 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Parkdreef (Kadastraal ZWD01 B 5440)  
omschrijving:   Het bouwen van 9 woningen 
zaaknummer:  2022-089023 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
    
Derde Stationsstraat 358 (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-089103 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Candidaschouw 5 
omschrijving:   Het plaatsen van twee dakkapellen op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2022-089388 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
  


