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In de commissie Ruimte van 18 november 2021 is gevraagd om een update en tijdlijn over 
het verzoek om het voormalige postkantoor aan de Binnenweg 160 aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. In dit collegebericht wordt een en ander in chronologische volgorde 
op een rijtje gezet. 
 
 
Op 25 oktober 2021 hebben de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, Bond 
Heemschut en het Cuypersgenootschap opnieuw de gemeentelijke monumentenstatus 
aangevraagd. In deze brief is verzocht om een ontvangstbevestiging en om informatie over 
proces en planning. 
 
Op 26 oktober 2021 is de reactie hierop van de eigenaar van het pand (Pentas 
Vastgoedontwikkeling) binnengekomen. In deze brief is gevraagd om een formele 
bevestiging dat de gemeente het verzoek om monumentenstatus zal afwijzen. 
Pentas vastgoedontwikkeling is voornemens om het object gelegen aan de Binnenweg 160 
op 1 april 2022 te slopen en hier nieuwbouw te plegen (wonen, dienstverlening) door een 
omgevingsvergunning aan te vragen die past binnen het vigerende bestemmingsplan. 
 
Op 9 november 2021 is naar de erfgoedverenigingen en naar Pentas Vastgoedontwikkeling  
een brief gemaild met naast de ontvangstbevestiging de tekst: “Wij beraden ons nog en 
hebben meer tijd nodig om u te informeren over het te volgen proces en de globale 
tijdplanning. Daarom ontvangt u nu deze bevestiging en volgt meer informatie over proces 
en planning op een later moment.” 
 
De actuele stand van zaken is dat inmiddels extern juridisch advies is gevraagd. De 
verwachting is dat dit advies komende week binnenkomt.  
Het college zal zich over dit advies beraden en op basis hiervan het vervolgproces bepalen. 
 
 
Tot slot ter informatie nog de termijnen die gelden bij een aanvraag tot aanwijzing als 
gemeentelijk monument: 
 
Termijnen bij aanvraag gemeentelijke monumentenstatus 
De erfgoedverordening Heemstede 2017 vermeldt over de termijnen dat: 

- Het college eerst advies hierover aan de monumentencommissie vraagt.  
- De monumentencommissie binnen 12 weken na ontvangst van de adviesaanvraag 

advies uitbrengt. 
- Het college binnen 14 weken na ontvangst van het advies een besluit neemt 

(Zie voor meer informatie over de termijnen ook artikel 6 van de Erfgoedverordening). 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR446800

