
 
 
Erfgoedcommissies Hillegom Lisse Teylingen   

___________________________________________________________________________________ 

 

20agd1210 EC 16 Hillegom Lisse Teylingen 

 
Agenda (voorlopig)    
 
Vergadering van donderdag 10 december 2020,  
vanaf 18.30 uur (digitaal i.v.m. maatregelen RIVM) 
Start openbare vergadering n.t.b.   
 
  
Genodigden  
  
dhr. J.C.G.M. Bakker  - commissielid (voorzitter) 
dhr. G.A. Bijnsdorp - commissielid 
dhr. L. W. Dubbelaar - commissielid 
dhr. A. M. de Gruyl - commissielid 
dhr. T. Jütte  - commissielid (tevens welstandsgedelegeerde) 
dhr. W.M. Koops - commissielid 
dhr. J.W. van Zoelen - commissielid  
mw. C.M. de Kovel - secretaris  
 
 
Agendapunten  
   
00 tekenen presentielijst (wordt doorgeschoven naar eerstvolgende vergadering in Voorhout)  
01 opening en vaststelling agenda 
02 ingekomen / uitgaande stukken en mededelingen 
03 vaststellen verslag vergadering en adviezen d.d. 5 november 2020  
04 in mandaat behandelde plannen 
05 n.a.v. het verslag en actiepunten   
06 rondvraag 
07  datum volgende vergadering / vergaderschema 
08 geagendeerde adviesaanvragen 
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Geagendeerde adviesaanvragen openbare vergaderingen:  
Aanvragen omgevingsvergunning en overige adviezen 
 
HILLEGOM:  
 
 
H01 Adres: 2e Loosterweg 126 te Hillegom Bezoek 

- Status: aanvraag omgevingsvergunning karakteristiek pand 
Architect: De Bats bna architecten  
Korte inhoud van plan: het uitbreiden van de eerste verdieping op de aanbouw aan de 

achterzijde van de woning 
 
 
 
LISSE: 
 
L01 Adres: Keukenhof 9 te Lisse Bezoek 

- Status: aanvraag omgevingsvergunning rijksmonument 
Aanvrager: Stichting Graaf Carel van Lynden 
Korte inhoud van plan: het restaureren van het washuisje 

 
 
L02 Adres: Heereweg 340 te Lisse Bezoek 

2 - 
 

 

Status: aanvraag omgevingsvergunning gemeentelijk monument 
Architect: Copijn 
Korte inhoud van plan: kappen van 9 zieke bomen  

 
 
 
TEYLINGEN: 
 
T01 Adres: Dorpsstraat 73 te Warmond Bezoek 

ja 
 

Status: aanvraag omgevingsvergunning rijksmonument 
Architect: Studio TMOJ  
Korte inhoud van plan: het realiseren van een Bed & Breakfast 

 
 
T02 Adres: Hofpolder 3 te Warmond Bezoek 

- Status: aanvraag omgevingsvergunning beschermd dorpsgezicht 
Architect: Bob Ronday architectuur 
Korte inhoud van plan: het vervangen van bestaande recreatiewoonark voor een nieuwe 

recreatiewoonark 
 
 
T03 Adres: Scheepmakersdam 6i te Warmond  Bezoek 

ja 
 

Status: legalisatie 
Architect: n.v.t. 
Korte inhoud van plan: bouwen van een bijgebouw 

 
 
T04 Adres: Beatrixlaan 13 te Warmond Bezoek 

ja 
 

Status: aanvraag omgevingsvergunning beschermd dorpsgezicht 
Architect: atelier Ouwehand 
Korte inhoud van plan: het bouwen van een dakopbouw, dakkapel zij- en achteruitbouw, 

verbreden uitrit, kappen bomen en deels verwijderen haag 
 


