
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van stadsbouwmeester ir R.G. Knappers op  
8 september 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. 
 
 
 
 
 
Mercatorschans 8  (vooroverleg) 
omschrijving:  Het verbouwen van de voorzijde van de studio 
zaaknummer:  2022-078923 

welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
  
 
Leidsewallen 36 
omschrijving:   Het bouwen van acht appartementen  
zaaknummer:  2022-081275 
welstandsgebied: 1 Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Marijkestraat 3   
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw 
zaaknummer:  2022-079609 
welstandsgebied: 4 Dorp 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 
Agaat 80 
omschrijving:  Het vervangen van een raamkozijn voor dubbele deurkozijn in de 

voorgevel van de woning 
zaaknummer:  2022-080089 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
  
Derde Stationsstraat 358  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-080276 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
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Appelgaarde 49 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak 
zaaknummer:  2022-080359 

welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

    
 
Zernikestraat ongenummerd (Kadastraal: Zegwaard, sectie E, nummer 2660) - 
aangepast 
omschrijving:  Het bouwen van een kantoorpand met magazijn en opslagloods, het 

oprichten van een laadkuil, het aanleggen van parkeerplaatsen en het 
plaatsen van een hekwerk 

zaaknummer:  2022-080425 

welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
 
Lijnbaan 39    (aangepast)    
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw en een opbouw 
zaaknummer:  2022-080444 

welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Wattstraat 51    
omschrijving:   Het plaatsen van een rookabri 
zaaknummer:  2022-080878 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
 
Hoekerkade 63 (vooroverleg) 
omschrijving:   Het plaatsen van een uitbouw 
zaaknummer:  2022-080908 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
    
Willem Dreeslaan (tussen nummer 301 en 401)   
omschrijving:  Het bouwen van een nieuw bedrijfsruimte met kantoorruimte 
zaaknummer:  2022-068926 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Tjotterkade 47 (onder voorbehoud) 
omschrijving:   Het bouwen van een 2-laagse dakopbouw op een aanbouw 
zaaknummer:  2022-073408 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 



Slotermeer 37    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-081239 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Broekwegzijde 176 (aangepast) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-077370 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
 
  


