
Gemeente Heemstede 

Publicatie agenda vergadering Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede op 8 juli 2021.                 

De vergadering vind vanwege het corona-virus niet in het raadhuis plaats.                                                           

De volgende plannen worden behandeld. 

Adres Omschrijving Soort aanvraag Code 
gemeente 

Strawinskylaan 11 uitbreiden begane grond met een 
opbouw 

Preadvies 847022 

Hageveld 15 realisatie nieuwe stookruimte Omgevingsvergunning 
(verbouwing 

861721 

 op het voorgeveldakvlak   

 

Omgevingsvergunning 
(verbouwing 

759806 

Camplaan 25 het vergroten van de bestaande 
dakkapel op het voorgeveldakvlak  

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

817959 

Joh. Rosenkrantzlaan 24 het uitbreiden van de 2e verdieping en 
uitbreiden zolderverdieping d.m.v. het 
optrekken van de achtergevel  

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

824019 

Charlotte van 
Pallandtlaan 27 
 

een opbouw op de garage/woonkamer en 
wijzigen voorgevel 

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

845855 

Bankastraat 16 Het plaatsen van een dakkapel op 
het voor- en achtergeveldakvlak  

Preadvies 854615 

   858240 

Hollandsdiep 31 een opbouw op de uitbouw t.b.v 
vergroten 1e verdieping 

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

858240 

Valkenburgerplein 5 t/m 
8III 

Wijzigen pui hoofdentree van 
flatgebouw  

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

858461 

Hunzelaan 20 het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak  

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

859249 

    

Bronsteeweg 53 het plaatsen van een dakkapel op 
het zijgeveldakvlak + het wijzigen 
van de hoofddraagconstructie op 
de begane grond i.v.m. de bouw 
van een vergunningsvrije aanbouw 
aan de achtergevel  

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

861168 

Schouwbroekerstraat 14 het plaatsen van een dakopbouw Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

863326 

Schouwbroekerstraat 16 het plaatsen van een dakopbouw Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

863341 

Willem Klooslaan 17 Een uitbouw aan de voorgevel t.b.v 
de entree 

Omgevingsvergunning 
(verbouwing 

863431 

Heemsteedse Dreef 274 Interne constructieve wijziging en 
het plaatsen van een dakloggia 

Omgevingsvergunning 
(verbouwing 

867506 

Nicolaas Beetslaan 9 het vervangen van dakkapellen, 
het maken van een dakloggia op 
de 1e verdieping aan de 
achtergevel en het wijzigen van de 
hoofddraagconstructie 

Omgevingsvergunning 
(verbouwing 

858715 

Voor meer informatie John van Wanum of Pascale Weidema gemeente Heemstede 

JvanWanum@heemstede.nl of P.Weidema@heemstede.nl. 

De vergadering wordt georganiseerd door MOOI Noord-Holland - adviseurs omgevingskwaliteit. 

www.mooinoord-holland.nl 

http://www.mooi/

