
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 9 februari 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. 
 
 
13:00-13:45 uur 
Van der Waalsstraat 58 (kadastraal: Zegwaard, sectie E, nummer 2634 en 1910)  
omschrijving:   Het uitbreiden en verbouwen kantoor en magazijn 
zaaknummer:  2023-005417 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
 
14:00-14:45 uur  
Storkstraat 25  
omschrijving:   Het bouwen van vierenveertig bedrijfsunits   

zaaknummer:  2023-008449   

welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
  
Plannen te behandelen zonder toelichting 
 
Leidsewallen 59    
omschrijving:   Het realiseren van een dak verhoging, het plaatsen van dakkapellen en het 

wijzigen van de gevel 
zaaknummer:  2023-007379 
welstandsgebied: 1 Historische kern 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid, Beschermde stadsgezichten 
 
 
Lammerweide 18  
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvak 
zaaknummer:  2023-007750 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 
Chroomstraat 140    
omschrijving:   Het renoveren van de gevels en het aanleggen van een in/uitrit 
zaaknummer:  2023-007812 
welstandsgebied: 13 Kantoor- en Bedrijventerreinen 
welstandsniveau: Luw welstandsbeleid 
 
 
Elba 42    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2023-007827 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
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Hunzestroom 21    
omschrijving:   Het aanleggen van een vlonder   
zaaknummer:  2023-008057 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
 
Astertuin 5 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde   
zaaknummer:  2023-008189  
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Scheldestroom 41  
omschrijving:   Het plaatsen van een erker en het plaatsen van een dakkapel op de 

voordakvlak woning en het plaatsen van een uitbouw aan de zijgevel van de 
woning    

zaaknummer:  2023-008221 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
 
Andoornvaart 40 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en achterdakvlak   
zaaknummer:  2023-008563 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 

 
 
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 

 
 
Brinkershof 17 monument  
omschrijving:   Het renoveren en uitbreiden van een gemeentelijk monument   
zaaknummer:  2023-008826 
welstandsgebied: 5 Driemanspolder 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Cadenza II  (aangepast) 
omschrijving:   Het bouwen van 221 woningen 
zaaknummer:  2023-007031 
welstandsgebied: 2 Centrum 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 

   


