
Gemeente Heemstede
Publicatie agenda vergadering Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede op 
23 juni 2022.        
De vergadering vind in het Raadhuis plaats. De volgende plannen worden behandeld.

Adres Omschrijving Soort aanvraag Code 
gemeent
e

Raadhuisplein 7 verbouwen/uitbreiden pand met 
2 woningen en garagebedrijf 
naar 2 woningen met kleiner 
garagebedrijf en plaatsen 
zonnepanelen

Preadvies 939420

Binnenweg 67 wijziging gevelpuien Omgevingsvergunning (verbouwing) 1049811
Alberdingk 
Thijmlaan 25

het plaatsen van een opbouw op
de aanbouw

Omgevingsvergunning (verbouwing) 1050350

Kerklaan 90 het plaatsen van een 
Luchtbehandelingskast op het 
dak van de basisschool de Icarus

Omgevingsvergunning (verbouwing 1020089

Herenweg 75 nieuwbouw 
appartementencomplex        ( 4 
appartementen)

Omgevingsvergunning (verbouwing 1033201

Raadhuisplein 3 het repareren van scheuren en 
het vervangen van de voegen in 
de voor- en achtergevel

Omgevingsvergunning (verbouwing 
en Monument)

1036557

Hageveld 15 het creëren van een extra 
lokaal in College Hageveld 

Omgevingsvergunning (verbouwing 
en Monument)

1053481

Herenweg 54 wijziging voorgevel en 
linkerzijgevel + interne 
constructieve aanpassingen

Omgevingsvergunning (verbouwing 1027787

Camplaan 16A Vernieuwen dakkapellen Preadvies 1034510
Cruquiushaven 20 het vervangen van een woonark Omgevingsvergunning (verbouwing) 1018153
Strawinskylaan 62 het plaatsen van een 

dakopbouw op een bestaande 
uitbouw

Omgevingsvergunning (verbouwing) 1041339

Valkenburgerlaan 60 + 
Camplaan 51

het uitbreiden van de bestaande
bedrijfs-/ horecaruimte met twee
bovenwoningen en het wijzigen 
van de gevels  

Omgevingsvergunning (verbouwing) 1029275

Leidsevaartweg 69 het verhogen van de kap, 
uitbreiden woonhuis, plaatsen 
dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak 

Omgevingsvergunning (verbouwing) 1052374

Julianaplein 1 Wijzigen gevels, plaatsen 
bovenlichten en plaatsen 
zonwering

Preadvies 1058117

Frans Lisztlaan 1 Nieuwbouw van een villa Omgevingsvergunning (verbouwing) 1047463
Camplaan 4 het splitsen/verbouwen van een 

bestaande woning in 3  
appartementen

Omgevingsvergunning (verbouwing) 999458

Voor meer informatie Ben Spee of Pascale Weidema gemeente Heemstede 
b.spee@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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