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Agenda (voorlopig)    
 
Vergadering van donderdag 5 november 2020,  
vanaf 19.00 uur (digitaal i.v.m. maatregelen RIVM) 
Start openbare vergadering 19.30 uur 
 
  
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. 7 oktober 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:  
- 
 
 
LISSE: 
 
L01 Adres: Heereweg 297 te Lisse Bezoek 

20.45 uur 
 

Status: aanvraag omgevingsvergunning gemeentelijk monument 
Architect: Swieten Partners Architecten 
Korte inhoud van plan: het bouwen van een berging met veranda 

 
 
TEYLINGEN: 
 
T01 Adres: Beatrixlaan 13 te Warmond Bezoek 

- 
 

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 
 
 
T02 Adres: Mgr. Aengenentlaan 1 te Warmond Bezoek 

20.00 uur 
 

Status: aanvraag omgevingsvergunning beschermd dorpsgezicht 
Architect: Arcom partners 
Korte inhoud van plan: het veranderen van Mariënhaven (oude deel) in een 

woonzorgcomplex met 41 eenheden en herinrichten van het 
terrein.  

 
 
T03 Adres: Zwanburgerpolder 3b te Warmond Bezoek 

- 
 

Status: aanvraag omgevingsvergunning beschermd dorpsgezicht 
Architect: F.H. Kool 
Korte inhoud van plan: het aanbrengen van een nieuw plankier bij een woonark  

 
 
T04 Adres: Herenweg 81 te Warmond Bezoek 

- Status: aanvraag omgevingsvergunning beschermd dorpsgezicht 
Architect: n.v.t. 
Korte inhoud van plan: het plaatsen van zonnepanelen op een schuin dak 

 
 
T05 Adres: Frank van Borselenlaan 1b en 1c te Voorhout  Bezoek 

- Status: aanvraag omgevingsvergunning gemeentelijk monument 
Architect: n.v.t. 
Korte inhoud van plan: het samenvoegen van 2 appartementen tot 1 

 
 
T06 Adres: Dorpsstraat 73 te Warmond Bezoek 

- Status: aanvraag omgevingsvergunning rijksmonument 
Architect:  
Korte inhoud van plan: het realiseren van een bed and breakfast, bovenwoning en 

dakterras 
 


