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Verslag Openbare vergadering op donderdag 5 september 2019  
 van 19.30 tot 21.15 uur in het bestuurscentrum van de gemeente Teylingen, 
 Raadhuisplein 1 te Voorhout 
  
Aanwezig:  dhr. J.C.G.M. Bakker  - commissielid (voorzitter) 
  dhr. G.A. Bijnsdorp - commissielid 
  dhr. L. W. Dubbelaar - commissielid 
  dhr. T. Jütte  - commissielid (tevens welstandsgedelegeerde) 
  dhr. W.M. Koops  - commissielid 
  dhr. J.W. van Zoelen - commissielid  
  mw. C.M. de Kovel - secretaris  
     
Afwezig     
met kennisgeving:  dhr. A. M. de Gruyl - commissielid 
  
 
Toehoorders:  dhr. M. Fannee en dhr. A. Boer (Hist. Genootschap Warmelda), dhr. E. Prince en  
   dhr. W. Bosch (Ver. Oud Lisse), dhr. C. Breeschoten en dhr. K. den Elzen  
   (Historische Kring Voorhout) 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Agendapunten: 
 

1 Opening en 
vaststellen agenda 
 

Dhr. Bakker opent de vergadering.  
 

2 Ingekomen stukken 
en mededelingen 
 

Ingekomen stukken: 

 Werkwijze erfgoedcommissie Hillegom Lisse en Teylingen 2019 

 Teylingen: verslaglegging bezoek RCE d.d. 14.08.2019 aan 
monumentnummer bollenschuur Van Reisen & Zn 

Mededeling: 

 Op woensdag 14 augustus heeft de RCE een bezoek gebracht aan 
het monumentale bollenschuur Van Reisen & Zn aan de Loosterweg 
in Voorhout (monumentnummer 511669) om de schade van de 
brand van afgelopen juli op te nemen. Volgens de Roksdienst heeft 
het pand nog voldoende monumentale waarde en blijft de status als 
rijksmonument gehandhaafd. (zie voor verslag van dit bezoek 
ingekomen stukken)  

 Hillegom: dhr. Jütte heeft in vervolg op een eerdere bespreking een 
gesprek gehad met ruimtelijke ordening over het omgevingsplan 
Buitengebied Hillegomgesprek. T.z.t zal het resultaat worden 
toegelicht aan de commissie. 
 

 

3 Vaststellen verslag  
 

Verslag commissievergadering Lisse d.d. 22.08.2019 wordt ongewijzigd 
vastgesteld 
Verslag commissievergadering Teylingen d.d. 23.08.2019 wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  
 

4 In mandaat 
behandelde 
plannen: 
 

Geen (volgt volgende vergadering) 

5 n.a.v. verslag: Geen punten 
 

6 
 

Rondvraag 
 

Algemeen: 

  Dhr. Dubbelaar vraagt of hij de jaarverslagen 2018 van de 
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erfgoedcommissie Teylingen en Hillegom kan ontvangen. De 
commissie Hillegom heeft geen jaarverslag geschreven; het 
jaarverslag van de commissie Teylingen zal worden rondgestuurd 
naar de nieuwe leden vanuit Hillegom en Lisse. Idem voor het 
jaarverslag van de gemeente Lisse voor de leden vanuit Teylingen en 
Hillegom.  

Hillegom: 

 Dhr. G. Bijnsdorp meldt dat het historische Java pand dreigt gesloopt 
te worden. Het pand is geen monument, maar betreft wel een 
karakteristiek pand. Erfgoedvereniging Heemschut heeft middels een 
brief aan de gemeenteraad reeds haar zorgen uitgesproken over deze 
ontwikkeling. De erfgoedcommissie onderschrijft deze zorgen en doet 
een dringend beroep op het college zich in te spannen voor behoud 
van het pand.  

Lisse: geen 
Teylingen: 

 Dhr. Bakker meldt, dat in het verleden bij de behandeling van het plan 
van de erfinrichting van het erf van boerderij Klein Bouwlust aan de 
Jacoba van Beierenweg 126  / de woning aan de Krokus (kavel 20) te 
Voorhout tijdens de vergadering expliciet is aangegeven, dat de 
achteruitgang van het erf t.p.v. het fietspad niet akkoord is en zou 
moeten vervallen. (zie verslag vergadering d.d. 6 juli 2018).  
Dhr. Bakker heeft onlangs geconstateerd dat deze doorgang toch 
gemaakt is. De commissie vraagt de gemeente toe te zien dat 
plannen worden uitgevoerd in overeenstemming met de verleende 
vergunning. 

 Dhr. K den Elzen meldt, dat op zaterdag 21 september de 
restauratieprijs 2019 van de Historische Kring Voorhout wordt 
uitgereikt door wethouder dhr. A. van Kempen voor de renovatie van 
de voormalige bedrijfswoning en bollenschuur aan de Jacoba van 
Beierenweg 49 te Voorhout (beter bekend als Van der Hulst –
Bloemoord).  
 

7 Nieuwe 
actiepunten: 
 

  Opsturen jaarverslagen Teylingen en Lisse naar de 
nieuwe leden. 

CdK 

8 Lopende 
actiepunten: 

Vergadering: Omschrijving: 
 

Actie: 

Hillegom: geen 
    
Lisse: 
 
01 05.04.2018 Bescherming bijgebouwen en schuren bij 

meerdere gemeentelijke en 
rijksmonumenten 
 

gemeente 

02 11.07.2019 Richtlijnen opstellen voor het plaatsen van 
isolerende beglazing in monumenten en 
andere mogelijkheden. 
 

cie 

Teylingen: 
 
01 23.08.2019 Bespreken brief CHG Duin-en Bollenstreek 

m.b.t. lintbebouwing. 
 

cie 

02 23.08.2019 Werkbezoek ’t Huys te Warmont 
(voorafgaand aan vergadering van 7 
november) 

CB 
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03 12.07.2019 Werkbezoek Boerhaavehuis 

 
CdK / CB 

 

9 data volgende 
vergaderingen 
 

vergaderlocatie erfgoedcommissies Hillegom Lisse Teylingen:  
bestuurscentrum gemeente Teylingen, Raadhuisplein 1 te Voorhout 
 
eerstvolgende vergadering: 
 
donderdag 10 oktober 2019  19.00 uur in Voorhout 
voorbespreking vanaf 18.30 uur 
      
vergaderschema 2019 tot zomer 2020: 
 
donderdag 7 november 2019 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
donderdag 12 december 2019 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
donderdag 9 januari 2020 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
donderdag 13 februari 2020 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
donderdag 12 maart 2020 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
donderdag 16 april 2020 19.00 uur tot ca. 22.00 uur  
donderdag 7 mei 2020 19.00 uur tot ca. 22.00 uur  
donderdag 11 juni 2020 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
donderdag 9 juli 2020 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
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10 Geagendeerde adviesaanvragen en besproken plannen:  
 
10.01 Aanvragen omgevingsvergunning (openbaar) : 
 
Hillegom: geen plannen  
 
Lisse: geen plannen  
 
Teylingen: 
  
Adres   Sassenheim:  

Nr. 01 Hoofdstraat 217,  
Nr. 02 Hoofdstaat ingang park Rusthoff 
Nr. 03 Hoofdstraat 167a,  
Nr. 04 Hoofdstraat 188,  
Nr. 05 Hooftstraat in plantsoen thv nr. 65  
Voorhout:  
Nr. 06 Van den Berch van Heemstedeweg 1  
Nr. 07 Krokus 38  
Nr. 08 Ter Haar Romeynstraat 1  
Nr. 09 Heerenstraat 47 (St. Bartholomeüskerk)  
Doctor Aletta Jacobslaan (Kleine Kerk) – zonder nummer 
Warmond:  
Nr. 10 Burg. Ketelaarstraat 25 
Nr. 11 Dorpsstraat 36 
Nr. 12 Dorpsstraat 38 en 40  
Nr. 13 Herenweg 79 
Nr. 14 Herenweg 82 en 84  
 

Status Aanvraag omgevingsvergunning monumenten (gemeentelijk en rijks) 
Architect n.v.t. 
Ingediende stukken Meerdere stukken, waaronder locatie aanduidingen van de borden op de panden 
Korte inhoud van plan Plan betreft het plaatsen van ANWB informatie borden bij 15 monumenten in de 

gemeente Teylingen 
Bezoekers Dhr. A. Pop 
Toelichting op het plan Voorgelegd plan betreft het plaatsen van informatieborden bij 15 monumenten in 

de gemeente Teylingen, verspreid over de kernen Sassenheim, Voorhout en 
Warmond. De gebruikte borden zijn standaard informatieborden van de ANWB in 
de kleur bruin. De meeste borden worden tegen de gevel aangebracht; op twee 
plaatsen worden vrijstaande plateauborden geplaatst. Deze laatste twee borden 
bieden ruimte voor de toevoeging van foto’s.   
In vergadering is per pand de situering op de gevel besproken en, voor de 
plateauborden, de situering in de omgeving van het monument.  
 

Advies van de 
commissie 
 

In vergadering zijn alle voorgestelde locaties doorgenomen, waarbij de volgende 
nummers akkoord zijn bevonden: 2, 3, 4, 5, 6 (achter hek), 7, 8, 9 (rechter zijde), 
10, 13 en 14. Evenals de locatie voor De Kleine kerk in Voorhout aan de Doctor 
Aletta Jacobslaan.  
De overige locaties vragen nadere aandacht en zullen door het gemandateerde 
commissielid dhr. T. Jütte aan de hand van aanvullende foto’s of anders ter 
plekke worden bepaald. 
 

Conclusie: Aanhouden 
 

Opmerking: - 
 
 


