
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 8 december 2022 
 
De plannen zullen digitaal worden behandeld. 

 
 

   
 
Voorweg 72 
omschrijving:   Het plaatsen van 6 zonnepanelen op het voordakvlak woning 
zaaknummer:  2022-103172 
welstandsgebied: 3 Historische Linten, beeldbepalend pand 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status pand:  Beeldbepalend pand 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Voorweg 
 
 
Van Leeuwenhoeklaan 6    
omschrijving:   Het wijzigen van de gevel en het vervangen van de handelsreclame 
zaaknummer:  2022-105563 
welstandsgebied: 5 Driemanspolder 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
    
John Woodruimte 39   
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de  
zaaknummer:  2022-105641 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Muzieklaan 3   
omschrijving:   Het wijzigen van de gevel door middel van de huidige gevel recht te 

trekken met de voorgevel 
zaaknummer:  2022-105663 
welstandsgebied: 7 Buytenwegh 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Sieraadlaan 51 (aangepast) 
omschrijving:   Het bouwen van een schuur 
zaaknummer:  2022-105723 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
    
 
 



Promenade 73   
omschrijving:  Het plaatsen van handelsreclame geldmaatwinkel 
zaaknummer:  2022-105775 
welstandsgebied: 2 Centrum 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Heliumstraat 160  
omschrijving:   Het plaatsen van een carport met zonnepanelen 
zaaknummer:  2022-105862 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
 
Louis Braillelaan 6 
omschrijving:  het vervangen van een raamkozijn voor een deurkozijn met deur 
zaaknummer:  2022-106033 

welstandsgebied: 14 Snelweg, Hoofdwegenstructuur, Randstad Rail 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Albast 1    
omschrijving:   Het vervangen en plaatsen van een schutting met overkapping 
zaaknummer:  2022-106054 

welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Hazerswoudestraat 107 
omschrijving:   Het uitbreiden van een bestaande dakopbouw aan de achtergevel 
zaaknummer:  2022-106107 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Noordeloosstraat 28 
omschrijving:  Het verbouwen en splitsen van de vrijstaande woning tbv mantelzorg, 

het aanleggen van een in-en uitrit 
zaaknummer:  2022-106215 

welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

     
 
Oosterheemplein 548 
omschrijving:   Het vervangen van de bestaande handelsreclame 
zaaknummer:  2022-106623 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

  
    
Dorpsstraat 185A t/m K 
omschrijving:   Het wijzigen van de vergunning voor de bouw van 7 appartementen 
zaaknummer:  2022-106644 
welstandsgebied: 1 Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 



  
   
Cyprus 45 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak 
zaaknummer:  2022-106800 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

  
    
 
 
  


