
Zaak 21050061, Roemer Visscherplein 25 F, 2106AG Heemstede

Details 

Gemeente Heemstede

MOOI nummer 21050061

Zaaknummer partij 839898

Omschrijving Schade balkonconstructie  restaurant Asian Delights

Zaakbeheerder 

Bouwsom

Object/Locatie

van Wanum, John (j.vanwanum@heemstede.nl)

Locatie Roemer Visscherplein 25 F, 2106AG Heemstede

Postcode 2106AG

Objecttype Overig

Erfgoedstatus Gemeentelijk monument

Beoordelingskader gebied 2

Bestemmingsplan Anders

Welstandscriteria

Behandeling 27 mei 2021

Monumentencriteria

Bevindingen Het betreft een hoekpand aan het Roemer Visscherplein, een 

gemeentelijk monument uit 1928. Aan de uitkragende 

balkonconstructie op de eerste verdieping is schade ontstaan. De 

aanvrager heeft een technisch en constructief onderzoek laten 

uitvoeren en aangeleverd. Bij de betonconstructie is sprake van 

betonrot. De gemetselde borstwering is in slechte staat en dient 

gerestaureerd te worden. Het verzoek ligt voor om in etappes te 

mogen werken. Voorgesteld wordt eerst de borstwering te 

verwijderen en op te slaan, vervolgens de betonreparatie uit te 

voeren en op een later moment de borstwering terug te plaatsen. 

De commissie stelt de veiligheid van passanten en gebruikers 

voorop en ziet het belang van de reparaties. Daarbij stelt zij wel dat 

wanneer de borstwering op 'een later moment' teruggeplaatst 

wordt, dit geen zekerheid biedt dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, 

waardoor het monument een onzekere toekomst tegemoet gaat. 

Zij stelt daarom voor indien mogelijk een tijdelijke 

stempelconstructie te plaatsen zodat de veiligheid gewaarborgd 
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blijft en de werkzaamheden aan de betonconstructie van start 

kunnen gaan zonder dat de borstwering verwijderd hoeft te 

worden. De commissie vraagt daarnaast een plan van aanpak op te 

stellen zodat garantie kan worden gegeven dat het beeld van het 

monument terugkomt. 

De commissie hoopt dat de gemeente ondersteuning kan bieden 

bij het proces en is bereid een advies te schrijven ter onderbouwing 

van een eventuele subsidieaanvraag. 

Welstandsadvies Collegiaal overleg
Erfgoedadvies Collegiaal overleg

Behandelwijze Grote commissie

Aanvraagsoort Preadvies
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