
        
 
 
 
                
 
 
Verslag van de vergadering van de stadsbouwmeester op 19 januari 2023. 
 
 
De plannen zijn digitaal en zonder toelichting behandeld. 
 
Dhr. ir. R.G. Knappers Stadsbouwmeester Zoetermeer, voorzitter erfgoedcommissie 

Zoetermeer 
Mevr. drs. M. Panman Secretaris stadsbouwmeester & adviseur erfgoed en ruimtelijke 

kwaliteit, gemeente Zoetermeer 
Mevr. N. van Vught    Ambtelijke ondersteuning stadsbouwmeester Zoetermeer 

 
 
Fritz Langstrook 13 (aangepast)   
omschrijving:   Het verbouwen van de entree 
zaaknummer:  2023-002095 
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 tekeningen zijn aangepast conform het advies van de stadsbouwmeester van  
05-01-2023. 
 

 

     
Bestaande zijgevel                                                      gewijzigde zij- en voorgevel 

 
 
 
  



Frederik Hendriklaan 30   
omschrijving:  Het plaatsen van een nokverhoging 
zaaknummer:  2023-003061 
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 het plan, omdat een gelijksoortige 
nokverhoging al gerealiseerd is bij de buurpanden Frederik Hendriklaan 34 en 36. 
   

 

 

       
Gewijzigde voor- en achtergevel 
Bron: Dakkapel.nl  

 
 
  



Stadhoudersring 29 
omschrijving:   Het vervangen van de garagedeur naar een vaste kozijn met deur 
zaaknummer:  2023-003437 
welstandsgebied: 5 Driemanspolder 
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 : Geen. 
   

 

 

    
 
  



Zijlberg 57 
omschrijving:   Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning 
zaaknummer:  2023-003487 
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 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                                     Gewijzigde voorgevel 
Bron: Haag Architect 

 
 


