
Gemeente Heemstede

De vergadering is fysiek op het Raadhuis.
Publicatie agenda vergadering Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede op
2 februari 2023.              De volgende plannen worden fysiek  behandeld.

Adres Omschrijving Soort aanvraag Code 
gemeen
teVan ‘t Hofflaan 10 Het plaatsen van 2 kozijnen in 

de zijgevel
Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

1157928

Spaarnzichtlaan 5 Het plaatsen van een dakopbouw Preadvies 1136093
Chr. Brunningslaan 
14

Het plaatsen van een dakkapel op 
het voor-en achtergeveldakvlak

Omgevingsver
gunning 
(verbouwing)

1140284

Strawinskylaan 33 Het uitbreiding van de eerste 
verdieping t.p.v bestaand balkon en 
plaatsen dakkapel op het 
zijgeveldakvlak

Omgevingsvergunn
ing (verbouwing)

1157914

Vondelkade 46 Het plaatsen van een dakkapel
op het achtergeveldakvlak en 
op het zijgeveldakvlak

Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

1158113

Frans Lisztlaan 1 Nieuwbouw villa Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

1158666

Glipper weg  86 Het uitbreiden van de kap Preadvies 1072048

Kraanvogellaan 20   Het plaatsen van een hybride 
warmtepomp
  op een dakkapel op het 

Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

1159273

  Binnenweg 148  Wijziging winkelpui - luifel Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

1159554

  Glipper Dreef 197   Het plaatsen van zonnepanelen op het
  platte dak van de aanbouw

Omgevingsvergunning 
(verbouwing en 
monument)

1160246

Jacob van 
Campenstraat 41

  Het plaatsen van een dakopbouw en 
een
  dakkapel op het voor- en 

Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

1158321

Wagnerkade 91  Inpandig terras bij de woning betrekken,
 door plaatsen van een zijgevel in de
 bestaande opening en vervangen van een
 raam beide identiek aan de bestaande
  kozijnen en vervangen kozijn in de voorgevel

Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

1156886

Locatie
De vergaderingen vinden afwisselend plaats op het Raadhuis (fysiek) en op afstand via Microsoft
Teams (digitaal).

Vergadering     bijwonen  
In principe is de vergadering van de Adviescommissie openbaar, de behandeling van de plannen die 
op basis van een “Preadvies” worden voorgelegd aan de adviescommissie is echter niet openbaar en
vindt daarom achter gesloten deuren plaats.

Als u de vergadering van de Adviescommissie wenst bij te wonen, dan kunt u dit kenbaar maken bij 
John van Wanum j.vanwanum@heemstede.nl of Pascale Weidema P.Weidema@heemstede.nl  van 
de gemeente Heemstede. Wij verzoeken u hierbij aan te geven welke plannen u wenst bij te wonen. 
U ontvangt dan van ons een uitnodiging met tijdstip om de vergadering fysiek te kunnen bijwonen op
het Raadhuis, dan wel digitaal via Microsoft Teams.



Informatie
Voor meer informatie kunt terecht bij John van Wanum j.vanwanum@heemstede.nl of Pascale 
Weidema P.Weidema@heemstede.nl van de gemeente Heemstede.
De vergadering wordt georganiseerd door MOOI Noord-Holland - adviseurs omgevingskwaliteit.
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