
Gemeente Heemstede
Publicatie agenda vergadering Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede op
19 januari  2023.    De volgende plannen worden digitaal  behandeld.

Adres Omschrijving Soort aanvraag Code 
gemeen
teOverijssellaan 197-

309
het plaatsen van 
schaduwdoeken bij een 
kinderopvang Blos

  Omgevingsvergunning
  (verbouwing)

1148668

 Kadijk 34B het uitbreiden van het woonhuis Omgevingsvergun
ning (verbouwing 
en monument)

1147604

Rijnlaan 6 het vervangen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak

Omgevingsvergun
ning (verbouwing)

1130602

Zandvoortselaan 70-
70A

verbouwing bestaande woning en 
dierenkliniek naar appartementen en 
kantoorruimte

Omgevingsvergunning
(verbouwing)

1082065

Herenweg t.o nr. 9  restaureren en herplaatsing
 smeedijzeren hek bij Huis te 
Manpad

Omgevingsvergun
ning (verbouwing 
en monument)

1144405

 Strawinskylaan 62 het plaatsen van een kozijn aan de 
voorzijde van de garage

Omgevingsvergunning
(verbouwing)

1155348

Van Merlenlaan 1 de bodem en vloer isoleren 
van het woonhuis

Preadvies (monument) 1158662

 Herenweg 191 en 
193

het plaatsen van isolatieplaten op het
bestaande dakbeschot en vervangen 
dakpannen 

Omgevingsvergunning 
(verbouwing en 
monument)

1155667

 Herenweg 105 het optrekken van de topgevel, het 
plaatsen van de carport, wijzigen 
garagedeur en balkon op de 
(vergunningvrije) uitbouw

Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

1117222

Raadhuisplein 1 aanbrengen anti oprijpaaltjes op 
monumentale bruggen

Preadvies (monument) O-23-02

Kohnstammlaan 18 nokverhoging Omgevingsvergunning 
(verbouwing)

1157841

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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