
Gemeente Heemstede

Publicatie agenda vergadering Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede op 17 februari 2022.      

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

De volgende plannen worden behandeld.

Adres Omschrijving Soort aanvraag Code 
gemeente

A.Thijmlaan 19 Verbouwen woonhuis Preadvies 974329

Cloosterweg 21 Het plaatsen van een dakkapel op het zijgeveldakvlak Omgevingsvergunning 
(verbouwing

978889

Strawinskylaan 27 het wijzigen van de voor- en zijgevel van het woonhuis Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

931875

Amaryllislaan 12 + 14 Het plaatsen/vervangen van meerdere dakkapellen Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

978892

Ir. Lelylaan 6 het wijzigen van een gevelrooster en het plaatsen van 
een toegangspoort bij het Oude Slot

Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

975139

Bronsteeweg 94 het plaatsen van een dakopbouw op een bestaande 
uitbreiding naast een bestaande woning en plaatsen 2 
dakkapellen in het voorgeveldakvlak

Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

975156

Irislaan 25 de achtergevel op de 1e verdieping doortrekken tot de 
2e verdiepingsvloer, het schuine dak op de 2e 
verdieping vergroten en het plaatsen van een balkon op 
de vergunningvrije uitbouw + wijzigen raamkozijn 
voorgevel

Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

976197

Burgemeester van 
Lennepweg 4

gevelwijzigingen en plaatsen dakkapel op het 
achtergeveldakvlak

Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

965154

Kerklaan 113 B Verbouwen pand naar detailhandel en appartementen Preadvies 956435

Laan van Insulinde 26 het realiseren van een dakopbouw en een 
fietsenberging in de voortuin

Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

959037

Amer 6 een opbouw op de garage Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

978911

Herenweg 75 het verbouwen van een woning naar 5 appartementen Preadvies 942300

Tooropkade 1 Interne verbouwing souterrain Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

974405

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.mooinoord-holland.nl/
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