
Gemeente Heemstede 

Publicatie agenda vergadering Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede op 10-06-2021.                 

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

De volgende plannen worden behandeld. 

Adres Omschrijving Soort aanvraag Code 
gemeente 

Bronsteeweg 38 het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak   

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

841135 

Binnenweg 3a de bestaande dakopbouw verlengen op 
dakterras 

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

816021 

Manpadslaan 7 opties 1: het plaatsen van een dakraam 
aan de achtergevel of optie 2: het 
vergroten van de dakkapel op het 
achtergeveldakvlak en realiseren van 
een badkamer en toilet op de verdieping  

Preadvies 837236 

Van der Waalslaan 33 het toevoegen van een opbouw 
in het midden van de school en 
een kleine uitbreiding naast de 
entree t.b.v. een extra lokaal   

 

 

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

842306 

Charlotte van 
Pallandtlaan 27 
 

een opbouw op de garage/woonkamer 
en wijzigen voorgevel  

Omgevingsvergunning 
(verbouwing 

845855 

Cruquiusweg 45 bouw van een transportgemaal  Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

843747 

Kerklaan 13 het verlengen van de pergola aan 
de achterzijde en deze deels met 
glas bedekken 

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

827245 

Provinciënlaan  3 het plaatsen van een 
luchtbehandelingsinstallatie 

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

574757 

Strawinskylaan 11 uitbreiden begane grond met een 
opbouw  

Preadvies 847022 

César Francklaan 23 het vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak  

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

842865 

César Francklaan 25 het vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak   

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

842875 

Joh. Rosenkrantzlaan 
24 

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

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

824019 

J. de Witstraat 21 het uitbreiden van een woning op 
de begane grond en eerste 
verdieping, het vergroten van 
een dakkapel op het 
zijgeveldakvlak  

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

826258 

W. Denijslaan 1 
 

de inpandige garage verbouwen 
tot een badkamer en slaapkamer 
en het plaatsen van een erker 
met een kozijn aan de voorgevel  

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

835457 

Havenstraat 10 het plaatsen van een dakopbouw 
en een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak  

Omgevingsvergunning 
(verbouwing) 

844667 

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/

