
        
 
 
 
                
 
Gemeente Zoetermeer – kennisgeving openbare vergadering 
 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 24 maart 2022. 
 
 
 
 
Cyprus 11 
omschrijving:   het plaatsen van een vrijstaande overkapping 
zaaknummer:  2022-023838 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
Conclusie : Niet Akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 

Motivering : Het bouwplan voldoet aan niet de criteria van het door de raad vastgestelde beleid. 
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn onvoldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de woning en de omgeving. 
De overkapping dient minimaal 1 meter achter de voorgevelrooilijn van de woning 
gepositioneerd te worden, zoals ook in het bestemmingsplan aangeduid wordt.  
 

Opmerkingen : -De eigenaren hebben het bouwplan toegelicht. 
- De stadsbouwmeester adviseert negatief over het plan, omdat de overkapping met 
twee dichte zijden vanaf de openbare weg gesloten is en door de positionering te veel 
het straatbeeld domineert. 
- Om de bezwaren weg te nemen wordt geadviseerd de overkapping zo ver als mogelijk 
achter in de tuin te positioneren. De door de opdrachtgever aangehaalde voorbeelden 
laten zien dat (houten) bouwwerken in de voortuinen geen aanwinsten zijn voor de wijk.   

 
 

 

 
Voorbeeld overkapping  
Bron: dossier aanvraag 

 
 
 
 
 

  



Buizerdveld 66  Verplaatst naar vergadering van 31 maart 2022  
omschrijving:   plaatsen van een carport op eigen terrein 
zaaknummer:  2022-021709 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
Tollensstraat 8 
omschrijving:   het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achtergevel dakvlak 
zaaknummer:  2022-022865 
welstandsgebied: 4 Dorp 
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 voor 

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

Opmerkingen : Geen.   
 

 

 
 
Bestaande voorgevel                                       Nieuwe voorgevel 
Bron: WnS Architecten 

  



 
 
Sipohout 9 
omschrijving:   plaatsen van een airco-unit 
zaaknummer:  2022-023214 
welstandsgebied: 11 Rokkeveen 
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 voor 

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

Opmerkingen : De stadsbouwmeester adviseert positief over het plan, omdat de  airco-unit is vanaf de 
openbare weg bijna niet zichtbaar is. 
 

 

 

 
Nieuwe situatie 
Bron: TPS b.v. 

  



Radijsakker 3 
omschrijving:   het plaatsen van een dakkapel 
zaaknummer:  2022-023275 
welstandsgebied: 9 Seghwaert 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
 
 
   
Conclusie : Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand.  

 
Motivering : Het bouwplan voldoet in principe niet aan de criteria van het door de raad vastgestelde 

beleid voor dakkapellen, omdat de dakkapel te breed is. De stadsbouwmeester adviseert 
echter positief, omdat de naast gelegen woning Radijsakker 7 (WB20160514) in 2016 
een positief welstandsadvies heeft gehad voor eenzelfde dakkapel. 
De architectonische uitwerking en het kleur- en materiaalgebruik zijn voldoende 
hoogwaardig en verzorgd en afgestemd op de bestaande woning en de omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen.   
 

 

    
Bestaande voorgevel                              nieuwe voorgevel 
Bron: Studio BvH 

  



 
Heuvelweg 4 
omschrijving:   vervangen van vijf bruggen in het Westerpark 
zaaknummer:  2022-023463 
welstandsgebied: 15 Parken 
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 omgeving. 
 

Opmerkingen : Geen.   
 

 

 
Bron: Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. 

  



 
Broekwegzijde 188 
omschrijving:   plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-023588 
welstandsgebied: 8 De Leyens 
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. 
 

Opmerkingen : De stadsbouwmeester adviseert positief over de dakkapel, omdat in de buurt op een 
vergelijkbare woning, Strindbergzijde 14, eenzelfde dakkapel is gerealiseerd.   

 

 

 
Bron: Klaassen dakkapellen 

  



Potgieterstraat 6 
omschrijving:  het uitbreiden van de 2e verdieping door nokverhoging en woning brede 

dakkapel aan de achterzijde 
zaaknummer:  2022-023744 
welstandsgebied: 4 Dorp 
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. 
 

Opmerkingen : De stadsbouwmeester adviseert positief over de nokverhoging en dakkapel aan de 
achterzijde, omdat in de buurt op vergelijkbare woningen eenzelfde combinatie van  
nokverhoging en dakkapel eerder is uitgevoerd.   

 
 

 

  
Doorsnede nieuw                                                                               Voorgevel nieuw 
Bron: H. Lindhout 

  



 
 
 
Tahiti 6 
omschrijving:   het plaatsen van een nieuwe pui aan de voorzijde van de woning 
zaaknummer:  2022-023749 
welstandsgebied: 12 Oosterheem 
welstandsniveau: Regulier welstandsbeleid 
  
Conclusie : Niet akkoord, strijdig met redelijke eisen van welstand.  

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

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

Opmerkingen : Om de bezwaren weg te nemen adviseert de stadsbouwmeester de standaard  
pui-indeling te hanteren zoals die in de wijk al voorkomt, bijvoorbeeld bij Tahiti 9.  

 

 

 
Voorgevel nieuw 
Bron: Haag Architect 

 
 
 


