
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 11 november 2021. 
 
Aanwezig: 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter 

erfgoedcommissie Zoetermeer 
Mevr. drs. M. Panman Secretaris Stadsbouwmeester en CRK, adviseur Erfgoed en 

Architectuur, gemeente Zoetermeer 
Mevr. A. van Dijk Ambtelijke ondersteuning stadsbouwmeester, gemeente 

Zoetermeer 

 
 

Bleiswijkseweg 38 
omschrijving:  Het bouwen van een meerlaagse uitbouw aan de achterzijde en het plaatsen 

van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2021-004609 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
Het bouwplan komt overeen met nummer 62. 

 
 

  
 Bleiswijkseweg 38 Nieuwe situatie (Bron: Daal Architect) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zegwaartseweg 60B 
omschrijving:   Het bouwen van een appartementencomplex met twaalf appartementen 
zaaknummer:  2021-004534 
welstandsgebied: 3 Historische linten/Beeldkwaliteitsplan Historische Linten Voorweg en 

Zegwaartseweg 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
 
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet als voorgesteld niet aan de criteria van het door de raad 

vastgestelde beleid.  
De bezwaren betreffen ondermeer het kleur- en materiaalgebruik van de nieuwbouw: 
deze zijn onvoldoende hoogwaardig verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en 
de omgeving. Daarnaast zijn PV-panelen, roosters en hwa’s niet op tekening 
aangegeven. 
 

Opmerkingen : - Het plan is eerder behandeld als vooroverleg in de vergadering van de 
stadsbouwmeester van 24-12-2020. Het plan heeft toen een principeakkoord onder 
voorwaarden gekregen. De voorwaarden waren: 
1) Voor de inrichting van het terrein dient een landschapsplan te worden aangeleverd, 
waarbij er aandacht aan een groenere inrichting wordt besteed. 
2) De berging dient meer het karakter van een schuur te krijgen door het een zadeldak 
en gevels van gepotdekseld, donker hout te geven. 
3) Het hoofdvolume een rustiger beeld te geven door: 
     - de buitenste woningen een balkon aan de zijgevel te geven; 
     - van de tweede en derde woningen de loggia’s naar de andere kant te verplaatsen 
door de plattegronden te spiegelen; 
     - de dakkapellen te vervangen door dakvensters 
     - de invulling doorgetrokken gevel rustiger te maken door het in één materiaal, glas of 
ander materiaal, uit te voeren. 
- De stadsbouwmeester adviseert positief over het aangeleverd landschapsplan en de 
berging. 
- De stadsbouwmeester adviseert in principe positief over de hoofdvorm van de 
nieuwbouw, maar heeft een aantal opmerkingen over de uitwerking ervan: 
1. Geadviseerd wordt het kleur- en materiaalgebruik rustiger te houden. Er is nu sprake 
van te veel verschillende materialen en te veel kleuren. Geadviseerd wordt de uitwerking 
van kleuren en materialen rustig te houden, waarbij de nieuwbouw ondergeschikt dient 
te zijn ten opzichte van het bestaande hoofdgebouw. 
2. De kleuren- en materialenstaat dient volledig te worden aangeleverd. 
3. De PV-panelen, rooster en hwa’s dienen nog op tekening te worden aangegeven. 
Geadviseerd wordt de roosters en hwa’s gemoffeld en geïntegreerd uit te voeren. 
4. De dakpannen moeten gesmoorde donkere pannen zijn. 
5. Voor de dakvensters dient één formaat, te weten het grotere formaat te worden 
aangehouden, omdat het beeld anders te onrustig wordt. 
6. De dakvensters dienen in het vlak of verdiept te worden aangebracht. 
7. Geadviseerd wordt de negge van de vensters dieper te maken, minimaal 15 cm, zodat 
de zonwering in het ontwerp kan worden meegenomen. 
8. De binnenwanden van de loggia’s dienen in donkergroen te worden afgewerkt, zodat 
ze niet te veel tegen het donkere dak afsteken. 
9. Geadviseerd wordt voor het kunststof designhout een vergrijsde kleur te nemen. 
10. Geadviseerd wordt bij de entrees de kleuren- en materialen meer op elkaar af te 
stemmen. 



 
Afbeelding Nieuwe terreininrichting (Bron: SG Architecten) 

 
 
 

 
 
Afbeelding noordgevel (Bron: SG Architecten) 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
Afbeelding zuidgevel (Bron: SG Architecten) 

 
    
  



  
Tonga 23    
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de tweede verdieping 
zaaknummer:  2021-004603 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
Een dergelijke uitbouw komt meer in de wijk voor. Hemelwaterafvoeren lopen rechtdoor 
zonder zichtbare verloopstukken. 
 

 
 

                              
Afbeelding Tonga 23 bestaande en nieuwe situatie (Bron: Bouw- en aannemingsbedrijf C. Spek B.V.) 

 
 
 
 
  



 
Tonga 1  
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de tweede verdieping van de woning 
zaaknummer:  2021-004604 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
In de wijk komen meer van deze hoekbebouwing voor. 
 

 
 

 
Afbeelding Tonga 1 Nieuwe situatie (Bron: Meijer & Van Eerden Architectenbureau) 
 

 
 

    
 
  



 
    

Van Aalstlaan 402 t/m 720   
omschrijving:   Het vervangen van de balkonhekwerken en voorgevelkozijnen  
zaaknummer:  2021-004523 

welstandsgebied: 5 Palenstein 
welstandsniveau: regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

 
 

 
Afbeelding Van Aalstlaan 402 t/m 720 Nieuwe situatie (Bron: NXT Architectuur en Bouwkunde) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nieuwewater 29 (aangepaste tekeningen) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2021-004492 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
  
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de dakkapellen-criteria van het door de raad vastgestelde 

beleid.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
Het welstandsadvies van 14-10-2021 is opgevolgd. 
 

 
 

    
Afbeelding Nieuwewater 29 bestaande situatie (Bron: Aanvraagdossier)  en nieuwe situatie ( Bron:                      

Vergunning & Dakkapel) 
 

 
 

 

  



Valenberg 47    
omschrijving:   Het plaatsen van een aanbouw aan de zijkant van de woning 
zaaknummer:  2021-004503 
welstandsgebied: 6 Meerzicht 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

 
 

 
Afbeelding: Valenberg 47 bestaande situatie (Bron Aanvraagdossier) 

 
 

 
Afbeelding Nieuwe situatie (Bron: architect Alcuin Olthof) 

 
 

 

  



    
Voorweg tussen 220 en 216A  
omschrijving:   Het herbouwen van een schuur 
zaaknummer:  2021-004506 
welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de omgeving. 
 

 
 

 
Afbeelding plattegrond nieuwe situatie schuur Voorweg tussen 220 en 216A  (Bron: Schra, architectuur 

en bouwservice) 
 

 
 

 
Afbeelding nieuwe schuur (Bron: Schra, architectuur en bouwservice) 

 
 

 

  



 
 
Hardsteen 11    
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en achterzijde van de woning 
zaaknummer:  2021-004509 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet als voorgesteld aan de criteria van het door de raad 

vastgestelde beleid.  
De 4300 mm brede en 1650 mm hoge dakkapel voldoet niet als voorgesteld aan de 
algemene criteria en de aanvullende criteria in de gebiedsbeschrijvingen. 
Bij de sneltoetscriteria voor dakkapellen van het door de raad vastgestelde beleid staat 
ondermeer het volgende vermeld: 
1. Algemeen: 
Bij de sneltoetscriteria voor dakkapellen van het door de raad vastgestelde beleid staat 
ondermeer het volgende vermeld: 
1. Algemeen: 
1.1. De dakkapel heeft dezelfde hoofdvorm (contour) als de oorspronkelijke of vergunde 

dakkapellen die al op het dakvlak van de architectuureenheid staan. 
2. Plaatsing en aantal: 
2.1. Voor situaties grenzend aan de openbare ruimte: bij meerdere dakkapellen op 

dezelfde dakvlakken (bij woningen die aan elkaar geschakeld zijn) worden de 
dakkapellen op een regelmatige afstand van elkaar en op dezelfde horizontale lijn 
geplaatst. 

2.5. Er is minimaal 0.5 meter dakvlak aan de boven- en de onderkant, en aan 
weerszijden van de dakkapel aanwezig. 

3. Maatvoering: 
3.1. De hoogte van de dakkapel is maximaal 50% van de hoogte van het dakvlak, 

waarbij de hoogte is geprojecteerd in het verticale vlak (en niet in de schuine lijn 
van het dak). 

3.2. De breedte van de dakkapel is maximaal 70% van de breedte van het dakvlak 
(gemeten op het midden van de hoogte van het dak), waarbij artikel 2.5 als 
minimumafstand geldt (0.5 meter). 

4. Vormgeving: 
4.1. De vormgeving is in overeenstemming met de architectuurstijl van de 

architectuureenheid (raadpleeg voor de architectuurstijl de stijlenatlas). 
5. Materiaal- en kleurgebruik: 
5.1. Voor situaties grenzend aan de openbare ruimte' het materiaal- en het kleurgebruik 

is afgestemd op het materiaal- en kleurgebruik van de architectuureenheid. 
De dakkapel is volgens deze criteria te hoog en te breed. Volgens de criteria zou de 
dakkapel maximaal de hoogte mogen hebben van 50% van 3000 mm = 1500 mm en de 
breedte maximaal 70% van 5400 mm = 3780 mm. 
 

 
Opmerkingen : 

 
Geadviseerd wordt de dakkapel uit te voeren volgens de eerder vergunde dakkapellen 
Hardsteen 3 en 5, waarin de dakkapellen gecentreerd zijn boven het onderliggende  
raam.   

 



 

                             
Afbeelding: huidige situatie Hardsteen 11 (Bron: Google Maps) en neiuwe situatie (Bron: Klaassen 

Dakkapellen) 
 

 
 
  



 
 

Laurierzoom 9 
omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde woning en realiseren 

dakterras. 
zaaknummer:  2021-004531 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : De dakkapel overschrijdt weliswaar de breedte van de sneltoetscriteria met 120 mm, 

maar gezien de precedentwerking van de andere dakkapellen in deze straat is deze 
overschrijding acceptabel. 
 

 
 

          
Afbeelding:  bestaande situatie Laurierzoom 9  (Bron: Google maps) en nieuwe situatie                                

(Bron: Klaassen dakkapellen) 

         
 

 

  



 
 
Saloméschouw 43 (aangepaste tekeningen) 
Omschrijving:  Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 
zaaknummer:  2021-004537 
welstandsgebied: 8 de Leyens 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : In navolging van het welstandsadvies van 14-10-2021 voldoet het bouwplan aan de 

criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

 
 
 
 
 

       
                                                                    Nieuwe situatie (Bron: Ruiter, ruimte om te groeien) 

 
 

 

  



Bronsgroen 20    
omschrijving:  Het plaatsen van twee dakkapellen op zolder en een dakopbouw op de eerste 

verdieping  
zaaknummer:  2021-004538 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 

Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  
 

Motivering : Het bouwplan voldoet als voorgesteld aan de criteria van het door de raad 
vastgestelde beleid.  
De architectonische uitwerking is in principe voldoende hoogwaardig en 
afgestemd op de omgeving. 
 

 
 

      
Afbeelding: bestaande situatie Bronsgroen 20      (Bron: Google maps) en nieuwe situatie                                                 
(Bron: FOS Engineers) 

 
 
  



 
 
Balthasarschans 19 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op de woning 
zaaknummer:  2021-004539 
welstandsgebied: 10 Noordhove 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

 
 

       
Afbeelding:  bestaande situatie Balthasarschans 29  (Google Maps) en nieuwe situatie                         

(Bron: Meijer en Van Eerden, architectenbureau  )        

 
 

 

  



Laurierzoom 40 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakopbouw op het achterdakvlak van de woning 
zaaknummer:  2021-004540 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan wijkt af van de criteria van het door de raad vastgestelde beleid. Maar 

vanwege de precedentwerking van op dezelfde wijze uitgevoerde dakopbouwen van 
nabijgelegen bouwblokken voldoet het plan aan de welstandseisen. 
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

 
 

          
Afbeelding: Laurierzoom 40 bestaande en neiwue situatie (Bron: Build Consult) 

 
 

 

  



Tahiti 20 (aangepaste tekening) 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voor-en achterdakvlak 
zaaknummer:  2021-004579 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het plan is aangepast conform het advies van 30-09-2021 en voldoet daarmee aan de 

criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

 

       
 
Afbeelding: Tahiti 20  bestaande situatie en Nieuwe situatie (Bron: Ruiter dakkapellen)       

 
 
 

 

  



Slootdreef 68 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel zijde 
zaaknummer:  2021-004581 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
   
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand 

 
Motivering : Het bouwplan voldoet niet als voorgesteld aan de criteria van het door de raad 

vastgestelde beleid.  
De 4150 mm dakkapel voldoet als voorgesteld niet aan de algemene criteria en de 
aanvullende criteria in de gebiedsbeschrijvingen. 
Bij de sneltoetscriteria voor dakkapellen van het door de raad vastgestelde beleid staat 
ondermeer het volgende vermeld: 
1. Algemeen: 
Bij de sneltoetscriteria voor dakkapellen van het door de raad vastgestelde beleid staat 
ondermeer het volgende vermeld: 
1. Algemeen: 
1.1. De dakkapel heeft dezelfde hoofdvorm (contour) als de oorspronkelijke of vergunde 

dakkapellen die al op het dakvlak van de architectuureenheid staan. 
2. Plaatsing en aantal: 
2.1. Voor situaties grenzend aan de openbare ruimte: bij meerdere dakkapellen op 

dezelfde dakvlakken (bij woningen die aan elkaar geschakeld zijn) worden de 
dakkapellen op een regelmatige afstand van elkaar en op dezelfde horizontale lijn 
geplaatst. 

2.5. Er is minimaal 0.5 meter dakvlak aan de boven- en de onderkant, en aan 
weerszijden van de dakkapel aanwezig. 

3. Maatvoering: 
3.1. De hoogte van de dakkapel is maximaal 50% van de hoogte van het dakvlak, 

waarbij de hoogte is geprojecteerd in het verticale vlak (en niet in de schuine lijn 
van het dak). 

3.2. De breedte van de dakkapel is maximaal 70% van de breedte van het dakvlak 
(gemeten op het midden van de hoogte van het dak), waarbij artikel 2.5 als 
minimumafstand geldt (0.5 meter). 

4. Vormgeving: 
4.1. De vormgeving is in overeenstemming met de architectuurstijl van de 

architectuureenheid (raadpleeg voor de architectuurstijl de stijlenatlas). 
5. Materiaal- en kleurgebruik: 
5.1. Voor situaties grenzend aan de openbare ruimte' het materiaal- en het kleurgebruik 

is afgestemd op het materiaal- en kleurgebruik van de architectuureenheid. 
De dakkapel is volgens deze criteria te hoog en heeft te weinig hoogte boven de 
dakkapel ten opzichte van de noklijn. Volgens de criteria zou de dakkapel een breedte 
mogen hebben maximaal 70% van 4975 mm = 3480mm. 
 

Opmerkingen : Geadviseerd wordt de dakkapel uit te voeren volgens maximaal toegestane breedte van 
3480 mm en ten opzichte van de noklijn een afstand van minimaal 50 mm aan te  
houden. 

 

             
  Afbeelding: Slootdreef 68  bestaande situatie (Bron: Google Maps) en nieuwe situatie (Bron: MS 

Design & Afbouw) 



                                                                                                            
 

 
 
Oosterheemplein 412 
omschrijving:   Het plaatsen van een deur in het bestaande kozijn van de winkel 
zaaknummer:  2021-004605 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op het bestaande pand en omgeving. 
 

 
 

     
Afbeelding:  Oosterheemplein 412 bestaande en nieuwe situatie Remmersdaal Retail & Design  (Bron 

Aanvraagdossier) 

 
 

 

  



 
 
Willemijngang 8 
omschrijving:   Het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing 
zaaknummer:  2021-004618 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

 
 

      
Afbeelding:  Willemijngang 8 bestaande situatie (Bron: Google Maps) en nieuwe situatie (Bron 

Metalura B.V.) 

 
 

 

  



 
 
Willemijngang 2 
omschrijving:   Het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing 
zaaknummer:  2021-004619 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

 
 

   
Afbeelding:  Willemijngang 8 bestaande situatie (Bron: Google Maps) en nieuwe situatie (Bron 

Metalura B.V.) 

 
 

 

  



 
 

Dorpsstraat 152 (aangepaste tekeningen) 
omschrijving: transformeren van een winkelpand naar elf appartementen, vervangen 

van de voor- en zijgevel 
zaaknummer:  2021-004439 

welstandsgebied: 3 Historische linten 
welstandsniveau: Intensief welstandsbeleid 
status gebied:  Beschermd stadsgezicht Dorpsstraat 
 
 
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet aan de criteria van het door de raad vastgestelde beleid.  

De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de 
omgeving. 
 

Opmerkingen:
  

-Het plan is aangepast conform het advies van het advies van de 
stadsbouwmeester dd 14-10-2021. 

 
 

 
Afbeelding: Dorpsstraat 172 nieuwe voorgevel (Bron: Herms van den Berg, bouwkundig ontwerp-, 
teken- en projectbegeleidingsbureau) 

  


