
 

 

 

Vergaderagenda 

 

Groep: Erfgoedcommissie Lisse 

Datum vergadering: Woensdag 14 maart 2018 

19.15 uur voorbespreking (besloten) 

19.30 uur aanvang vergadering 

Locatie trouwzaal Lisse 

Ons kenmerk: Z-18-032716 

Voorzitter en leden 

monumentencommissie 

Lisse: 

Dhr. De Gruyl (voorzitter), architect 

Dhr. Jütte, Vereniging Dorp, Stad en land 

Dhr. Dubbelaar, cultuurhistorische organisaties Lisse 

Mevr. Bekker, werkorganisatie HLTsamen (secretaris) 

 

 

1. Tekenen presentielijst  

 

2. Opening en vaststelling van de agenda 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

4. Vaststelling van het verslag van 15 februari 2018 

 

5. Ter bespreking: Stationsweg 1, Lisse (19.30 uur) 

Gasten: aanvrager 

Stukken: ja 

Betreft: is de schuur onderdeel van het gemeentelijk monument?  

Opmerkingen: de gemeente heeft een sloopmelding ontvangen voor de schuur. De boerderij is een 

gemeentelijk monument. De aanvrager is uitgenodigd om de sloop te bespreken. 

Dit onderwerp is eerder besproken op 15 februari 2018. 

 

6. Ter bespreking: Hondenkerkhof (19.45 uur) 

Gasten: de heer Van der Zijden 

Stukken: ja, foto’s 

Betreft: is het hondenkerkhof onderdeel van het Rijksmonument 511408?  

Opmerkingen: de heer Zijden heeft een graf gekocht en wil daar gebruik maken. De 

Keukenhoforganisatie heeft hem naar de monumentencommissie verwezen. 

 

7. Ter bespreking: Oude School, Heereweg 251-253 (20.00 uur) 

Gast: Maurice de Graaf, projectleider HLTsamen 

Stukken: Aanvraag Oud Lisse 2018 

 Aanvraag Heemschut 2018 

 Besluit 5 februari 2008 incl. advies monumentencommissie.  

 Besluit 24 juni 2008. 

 Omschrijving Heereweg 251-253 door Bond Heemschut. 

 Puntentelling 2007. 

   



 

Betreft: Het college van burgemeester en wethouders van Lisse verzoekt de commissie om advies uit 

te brengen over de verzoeken van de cultuurhistorische vereniging Oud Lisse en de 

Erfgoedvereniging Heemschut om de Heereweg 251-253 (Oude school) aan te wijzen als 

gemeentelijk monument. Het college vraagt de commissie in hun advies rekening te houden met 

eerdere besluiten en de recente verkoop van de Heereweg 251-253. 

Opmerkingen: Het college besloot al op 23 oktober 2007 om de Heereweg 251-253 niet aan te 

wijzen als gemeentelijk monument. Op 5 februari 2008 besloot het college om te persisteren bij dit 

besluit.  

In 2017 is de Heereweg 251-253 verkocht. Het pand is nauwelijks onderhouden en verkeerd in 

slechte staat. De nieuwe eigenaar gaat het pand renoveren en verbouwen om hergebruik mogelijk te 

maken. Met de nieuwe eigenaar zijn afspraken gemaakt om de Oude school zoveel mogelijk te 

behouden.  

 

8. Ter bespreking: Vuursteeglaan 14, Lisse 

Gast: de heer Habers 

Stukken: neemt hij mee 

Betreft: de heer Habers heeft deze woning net gekocht. Hij heeft eerder in de vergadering van 9 

november zijn planen besproken. Hij komt nu met een voorstel voor het plaatsen van openslaande 

deuren in de achtergevel en HR-glas. 

 

9. Datum volgende vergaderingen op donderdagavond: 

 

5-apr 

26-apr  

7 juni 

12-jul 

23-aug 

13-sep 

11-okt 

15-nov 

13-dec 

17-jan-19 

 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 


