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Vergaderlocatie

Heemstede
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Raadhuis Heemstede

Aantal adviesaanvragen: 7
Waarvan herhalingen: r

Vastgesteld:

Voorzitter:

Secr. Arc
\4

dr. Freek Schmidt (voorzitter); ir. Anke Zeinstra (architectlid); Egon KuchleinAanwezig
(a rchitectli coördinatoiohn van Wanum Meekesntoelic will

Bezoekers 11:30 uur architect, inzake Plein r

1 Om gevingsvergunni ng (verbouwinq) Aantal voorqaande behandelingen: o

19O111 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving

Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemmingsplan

Leidsevaartweg rF
Niet van Toepassing
aanbrengen façadepalen als anti-inbraak maatregel en verbetering
uitstraling pand

Manshande Bouw
Bouw offerte Winkel
gebied 5

467569
Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan
buite nplanse afwijking

Bevindingen
Lg-1,2-2otg

Voor ligt een aanvraag voor het legaliseren van een reeds geplaatste
voorzetgevel. Deze gevel is 6o cm voor de huidige voorgevel geplaatst en
bestaat uit een regelmatig geplaatste rij van onbehandelde Douglas delen
van 90x25 mm. met een tussen ruimte van 1oo mm. De delen steken 7oo
mm. boven de dakrand van de achterliggende gevel uit.

Het doel van deze voorzetgevel is de uitstraling van de gevel te verbeteren.
Tevens dient deze ingreep als inbraak werende maatregel.

De commissie kan zich in de ontwerprichting vinden, maar is van mening
dat de relatie met de achterliggende gevel nog onvoldoende is uitgewerkt.
Wellicht kan een aanpassing van deze achterliggende gevel bijdragen aan
de ontwerp eenheid. Verder heeft ze vragen bij de detaillering en vraagt ze
zich af wat de houdbaarheid van het geheel is.

Het plan is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke
welstandsnota en voldoet, naar mening van de commissie, niet aan redelijke
eisen van welstand. Ze verzoekt bij een eventueel vervolg het plan uit te
werken in relatie met de achterliggende gevel en te voorzien van een solide
detaillering om een bestendige uitvoering te qaranderen.

Welsta ndscriteria Gebieds- en object gerichte criteria

Advies Niet akkoord
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2 Omqevinqsverqunninq (verbouwinq) Aantal voorqaande behandelingen: r
r9oo87 Bouwadres

Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

H.W. Mesdaglaan z
Kleine bouwwerken bij woningen
vernieuwen beschoeii ng

gebied 5

474244
Voldoet aan bestemminqsplan

grote
com.

Bevindingen
24-1-o-2oL9

Het betreft een vrijstaande woning, aan de achterzijde grenzend aan een doorlopend
water. ln verband met het ophogen van de achtertuin wordt een grondkering geplaatst.

Gezien de hoogte van de grondkering vraagt de commissie of het mogelijk is een

differentiatie in de wand aan te brengen en deze te spiegelen aan de grondkering die

aanwezig is aan de overkant van het water. De commissie betreurt de ingreep maar
gezien de situatie is het een logische ontwikkeling.
In afwachtinq van tekeningen wordt de aanvraaq ao.nqehouden.

Advies z4-to-zotg Aanhouden

Bevi ndi ngen
1,9-t2-2ot9

De aanleg van de beschoeiing is aangepast. Naast de nieuwe, houten
vlonder en vóór de hoge, houten keerwand worden een paar bomen en een
zogenaamde grassenstrook in verschillende hoogtes geplant. Op de

keerwand wordt een beukenhaag geplaatst.

De commissie geeft nogmaals aan dat z¡ het plaatsen van een dergelijke
hoge keerwand betreurt, maar de voorgestelde'groene'aanpak maakt de

situatie acceptabel.
De commissie adviseert akkoord te qaan met de aanvraaq.

Welsta ndscrite ria Gebiedsqerichte criteria

Advies Akkoord

3 Preadvies (welstand) Aantal voorqaande behandelinqen: o

e9ore8 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aa nvrager
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

Jan P. Strijboslaan 3
Kleine bouwwerken bij woningen
diverse gevelwijzi gin gen

gebied 8

4g8zzz
Anders

Bevind ingen
Lg-L2-201,9

Bij een twee- onder- een- kapwoning vindt een gevelwijziging aan de

voorgevel plaats waarbij het hoekkozijn en het terugliggende kozijn worden
vervangen door een doorgaande pui. De kozijnen zijn van hout, in de kleur
wit.
De commissie constateert dat de locatie van de hoofdentree niet wijzigt en

heeft geen bezwaar, de samenhang van de straatwand blijft op hoofdlrjnen
behouden.
De commissie adviseert akkoord te gaan met de aanvraaq.

Welsta ndscriteria Gebieds- en obiectgerichte criteria

Advies Akkoord

4 Omqevinqsverqunninq (verbouwinq) Aantal voorqaande behandelinqen: o

7.9OaL2 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager

Zandvoortselaan r57
Kleine bouwwerken bij woningen
het uitbreiden van de winkel en wijzigen van de entree pui
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Bevindingen
t9-12-2oLg

Bij een winkelpand met bovenwoning in een rij wordt de schuifpui
vervangen door een houten pui met plint (paneelvulling) met in het midden
de entreedeur.
De commissie adviseert akkoord te gaan, de samenhang van de straatwand
blijft op hoofdliinen behouden.

Welsta ndscriteria Gebieds- en objectqerichte criteria

Advies Akkoord

Architect
Welsta ndsnota
Code gemeente
Bestemmin

Rolvink Advies
gebied z

5o6ozz
Voldoet aan bestemmin n

5 Omgevi nqsvergunninq (verbouwinq) Aantal voorqaande behandelinqen: o

19o113 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving

Aanvrager
Architect
Welsta ndsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

Binnenweg roo
Kleine bouwwerken brj woningen
het uitbreiden van de bovenwoning op de eerste verdieping aan de
achterzljde

Ontwerp- en Adviesbureau Peeperkorn
gebied r
5o7896
Voldoet aan bestemmin gspla n

Bevindingen
1,9-12-2otg

Het betreft een bovenwoning met aan de achterzijde een aangeluifde
aanbouw (erker) met balkon en een opbouw.
De bestaande opbouw wordt aan één zijde uitgebreid als bestaand en aan
de andere zijde wordt de erker uitgebreid: aangepast in hoogte zodat deze
aansluit op de hoogte van de opbouw en in z'n totaal naar voren gezet.

De commissie adviseert akkoord te gaan, zij heeft de aanvraag beoordeeld
op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota.

Welsta ndscriteria Gebiedsgerichte criteria

Aclvies Akkoord

6 Omqevinqsvergunninq (verbouwinq) Aantal voorgaande behandelingen: o

L9o114 Bouwadres

Soort bouwwerk
Omschr4ving

Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

Bronsteeweg 9
Kleine bouwwerken bij woningen
het vervangen en verhogen van de bestaande dakkapellen op het voor- en
zijgeveldakvlak

Haddeman Bouwadvies
gebied 5
5o8a22
Voldoet aan bestemmingsplan

Bevindingen
t9-1,2-2otg

Het betreft een vrijstaande hoekwoning waarbij de dakkapellen van de
dakvlakken grenzend aan de openbare weg (voor- en zijgevel) worden
vergroot. De dakkapellen worden in de hoogte verlengd zodat de onderlijn
gelijk blijft. Tevens wordt de rookgas afvoerpijp naar beneden verplaatst
zodanig dat de tweedelige dakkapel ook iets uit het midden wordt
gepla atst.

De commissie constateert dat de tweedelige dakkapel nu excentrisch in het
dakvlak komt te liggen. Zij maakt daarom bezwaar tegen de verplaatsing en
adviseert de afvoerpijp niet te verplaatsen zodat de tweedeliqe dakkapel in
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het midden van het dakvlak kan blijven liggen. Tevens geeft zij als advies

mee de afstand tot de hoekkepers te respecteren.
Conform het geldende welstandsbeleid voor dakkapellen hebben
dakkapellen op het voordakvlak en het zijdakvlak (gekeerd naar de

openbare weg) minstens o.9om afstand tot de hoekkeper. Gezien de

bestaande toestand dient tenminste de bestaande afstand gehandhaafd te
bl ¡ven.
Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag

tenzii aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Welsta ndscriteria Gebieds- en obiectqerichte criteria

Advies Niet akkoord tenzij, aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan

7 Preadvies (welstand) Aantal voorqaande behandelinqen: o

e9ore6 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Architect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

Plein r
Bijzonder bouwwerk
het plaatsen van een fietsenstalling
KPG Architecten
KPG Architecten
gebied 4
5136rz
Anders

Bevind ingen
Lg-1,2-2OL9

De stedenbouwkundige en de architect zijn aanwezigom het plan toe te
lichten.
De uitwerking van de fietsenstalling achter de voormalige bibliotheek (GM)

is gewijzigd. Het hekwerk rondom de fietsenstalling wordt verlaagd naar

r.5om zodat deze aansluit op het eerder vergunde hekwerk op de rooilijn
van het terrein. Rondom de hekken wordt een haag aangebracht.
Aan één zijde wordt een open overkapping geplaatst, met daarnaast een

lager, dicht volume (fietskluis).

De commissie kan zich goed vinden in dit ontwerp, de fietsenstalling heeft
hiermee een meer bescheiden uitstraling gekregen. Zij adviseert akkoord te
qaan met de aanvraaq.

We lsta ndscrite ria Gebiedsqerichte criteria

Advies Akkoord
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