Adviezenlijst

Vergadering Erfgoedcommissie Grote
commissie 7 oktober 2021
Locatie

: Jeroenzaal Noordwijk

Datum
Tijd

: 7 oktober 2021
: 09:30 uur

Zaaknummer

: 169972

1. Langevelderweg 27F Pesthuis Noordwijkerhout
De voorgelegde aanvraag betreft de restauratie van het pand en een herbestemming, waardoor
verschillende interne en externe wijzigingen aan het pand nodig zijn. De aanvraag is op 9 september
2021 reeds besproken in de vergadering van de Grote Commissie. Hierin was de commissie positief
over het restauratieplan, maar werd er geoordeeld dat er nog enkele onduidelijkheden in het plan
zitten. Dit diende verhelderd te worden alvorens er akkoord kan worden gegeven. Naar aanleiding
van het advies zijn gewijzigde tekeningen ingediend.
Overweging/beraad
De commissie is positief over de aanpassingen aan het plan. Het formaat en de plaatsing van de
dakramen zijn akkoord. Ook zijn ze op de juiste manier met de roede in het ra am ontworpen. De
commissie is tevens te spreken over het erkende monumentale vacuümglas waarvoor is gekozen in
het hernieuwde ontwerp. Het is echter nog niet duidelijk hoe de detaillering van de aansluiting van de
voorzetwand ter plaatse van de ramen en de uren eruit ziet. Het isolatiewerk staat nu in open
verbinding met de ruimte.
Conclusie
De commissie is nog niet akkoord met het voorstel en ontvangt graag een voorstel waarin de
aansluiting van de voorzetwand goed gedetailleerd is in de neggen ter plaatse van de ramen en
deuren.

2. Lindenhofstraat 6 Noordwijk
De aanvraag betreft een legaliseringsverzoek voor het plaatsen van een hekwerk voor een dakterras
op de eerste verdieping van de Lindenhofstraat 6, in het beschermde dorpsgezicht van Noordwijk.
Overweging/beraad
De commissie is van oordeel dat het dakterras dat doorloopt tot het einde van de verdieping een te
grote aantasting van het beschermd dorpsgezicht is . Daarnaast is het hekwerk nu houtkleurig, wat
niet past binnen de welstandsnota . In de welstandsnota is aangegeven (pagina 42) dat voor
hekwerken gebruik moet worden gemaakt van traditionele kleuren (donkergroen of gebroken wit).
Tot slot zou vanwege de veiligheid een hekwerk rondom het gehele dakterras wenselijk zijn.
De ingreep betreffende de deur is akkoord.

Conclusie
De erfgoedcommissie gaat akkoord met de ingreep van de deur. De beslissing over het hekwerk
wordt aangehouden tot de bespreking in de kleine commissie. Er moet nog overeenstemming worden
bereikt over de volgende voorwaarden:
-

Het hekwerk dient donkergroen of gebroken wit te worden geschilderd;

-

Het hekwerk dient rondom het gehele dakterras te worden aangebracht ;

-

Het hekwerk dient een maximaal aantal meter vanuit de achtergevel te worden geplaatst.
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