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Agenda   
 
Vergadering van donderdag 9 september 2021 vanaf 18.30 uur (digitaal via Teams) 
Start openbare vergadering 19.00 uur   
 
  
Genodigden  
  
dhr. J.W. van Zoelen - commissielid (plaatsvervangend voorzitter) 
dhr. A. M. de Gruyl - commissielid 
dhr. T. Jütte  - commissielid (tevens welstandsgedelegeerde) 
dhr. W.M. Koops - commissielid  
mw. C.M. de Kovel - secretaris  
afgemeld: 
dhr. J.C.G.M. Bakker  - commissielid (voorzitter) 
dhr. L. W. Dubbelaar - commissielid 
 
 
Agendapunten  
   
00 tekenen presentielijst (wordt doorgeschoven naar eerstvolgende vergadering in Voorhout)  
01 opening en vaststelling agenda 
 Wethouder mevrouw K. Hoekstra zal vanaf 19.00 uur een deel van de vergadering bijwonen 
02 ingekomen / uitgaande stukken en mededelingen 
 

 Lisse: verzoek tot aanvullende motivatie advies Heereweg 137 en 139 in Lisse n.a.v. ingekomen brief 
aanvragers d.d. 04.05.2021 

 Teylingen: verzoek om reactie op zienswijze aanvragers op advies m.b.t. Beatrixlaan 9 in Warmond d.d. 
01.09.2021 

 Teylingen: afscheid adviseur Warmond 
 
03 vaststellen verslag vergadering en adviezen d.d. 12 augustus 2021  
04 in mandaat behandelde plannen 
05 n.a.v. het verslag en actiepunten  
 

 Lisse: Ontwerp “Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit van Lisse 2022” 

d.d. 15.07.2021 

 Teylingen: Ontwerp “Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit van Teylingen 
2022” d.d. 15.07.2021 

 
06 rondvraag 
07  datum volgende vergadering / vergaderschema 
08 geagendeerde adviesaanvragen (zie hieronder) 
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Geagendeerde adviesaanvragen openbare vergadering:  
Aanvragen omgevingsvergunning en overige adviezen 
 
 
HILLEGOM:  
- 
 
 
LISSE: 
- 
 
 
TEYLINGEN: 
 
T01 Adres: Burgemeester Ketelaarstraat 2 Warmond Bezoek 

- Status: aanvraag omgevingsvergunning beschermd dorpsgezicht 
Architect: n.v.t. 
Korte inhoud van plan: het kappen van een boom  

    

T02 Adres: Mgr. Aengenentlaan 1a Warmond Bezoek 
- Status: aanvraag omgevingsvergunning beschermd dorpsgezicht 

Architect: n.v.t. 
Korte inhoud van plan: het aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen voor het tijdelijk 

huisvesten van arbeidsmigranten 
    

T03 Adres: Hoofdstraat 151 Sassenheim Bezoek 
- Status: aanvraag omgevingsvergunning gemeentelijk monument 

Architect: Stol architecten 
Korte inhoud van plan: het bouwen van en afdak aan de voorgevel 

 
    

T04 Adres: Hoofdstraat 23 Sassenheim Bezoek 
- Status: aanvraag omgevingsvergunning gemeentelijk monument 

Architect: n.v.t. 
Korte inhoud van plan: het isoleren van de woning 

 


