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Details

Sander van Alphen (coördinator)Coördinator
Aanwezigen Dorine van Hoogstraten (voorzitter), Anouk Vermeulen (architectlid), 

Rob de Vries (erfgoedspecialist), Debby Alferink (gemandateerd 
commissielid), Miranda Reitsma (stedenbouwkundige), Annamaria van 
Enk (zaaktoelichter Haarlem), Sander van Alphen (coördinator)

11:30Stedenbouwkundig medewerker Oosterduinweg 1 A a, 2015KH Haarlem 
(22010098)

Adviseur erfgoed Gasthuisvest 47, 2011EV Haarlem (21120077)
13:00Adviseur erfgoed Minckelersweg 2, 2031TC Haarlem (22010099)

Stedenbouwkundige Minckelersweg 2, 2031TC Haarlem (22010099)
Procesmanager Minckelersweg 2, 2031TC Haarlem (22010099)
Ontwikkelaar Minckelersweg 2, 2031TC Haarlem (22010099)
Architect Minckelersweg 2, 2031TC Haarlem (22010099)
Architect Minckelersweg 2, 2031TC Haarlem (22010099)

13:40Stedenbouwkundige Schipholweg 5, 2034LS Haarlem (22010101)
Stadsarchitect Schipholweg 5, 2034LS Haarlem (22010101)
Aanvrager Schipholweg 5, 2034LS Haarlem (22010101)
Adviseur aanvrager Schipholweg 5, 2034LS Haarlem (22010101)

14:00Aanvrager Ooievaarstraat 34 A a, 2025XN Haarlem 
(22010112)

Stedenbouwkundige Ooievaarstraat 34 A a, 2025XN Haarlem 
(22010112)

Bouwplantoetser Ooievaarstraat 34 A a, 2025XN Haarlem 
(22010112)

14:30Adviseur erfgoed Wilsonsplein 23, 2011VG Haarlem (22010116)
15:00Plantoetser Baan 7-9, Haarlem (22010117)

Stedenbouwkundige Baan 7-9, Haarlem (22010117)
Aanvrager Baan 7-9, Haarlem (22010117)

15:20Architect Vaartstraat 4, 2032NP Haarlem (22010118)
Aanvrager Vaartstraat 4, 2032NP Haarlem (22010118)
Planbeoordelaar Vaartstraat 4, 2032NP Haarlem (22010118)
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Vergadering ARK Haarlem, 17-01-2022 10:45 - 16:30

1. Oosterduinweg 1 A a, 2015KH Haarlem

22010098MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Stedenbouwkundige verkenning

0Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Consolidatie regie, gebieden 1920-1960 (Nota Ruimtelijke Kwaliteit, 
2012)

Bestemmingsplan Anders

De stedenbouwkundige van de gemeente is aanwezig voor overleg.
 
Het betreft een collegiaal overleg voor drie zelfstandige woningen op de 
plek van het huidige tuincentrum. De locatie is gelegen op de kop van de 
Oosterduinweg en ligt op de gemeentegrens met Aerdenhout. Aan de 
overkant van de straat beginnen de de sportvelden van SV Alliance. Het 
voorgestelde volume is twee a drie bouwlagen hoog aan de zuidzijde en 
volgt de rooilijn van de Sleedoornweg. Naar achteren trapt het gebouw 
af naar één bouwlaag.  
 
Vanuit stedenbouw worden er kansen gezien om functies uit de 
Ontwikkelzone Zuid-West naar deze locatie te verplaatsen. Het 
voorgestelde programma bestaat uit werkfuncties op de begane grond 
en een mix van woon/werkfuncties op de verdieping(en).
 
Bevindingen
De commissie bedankt de stedenbouwkundige voor de toelichting op 
het plan. De opgave is een kleine ontwikkeling op een belangrijke plek 
(zichtlocatie) en betreft enerzijds een functieverandering en anderzijds 
een schaalvergroting. De commissie vraagt zich af welke doelgroep de 
gemeente op deze locatie voor ogen heeft? Zij is beducht voor het 
verhogen van de parkeerdruk op de openbare weg en adviseert in te 
zetten op een functie en doelgroep met een beperkte parkeervraag 
(bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk met woningen voor jongeren of 
senioren). De getoonde massaopbouw is voorstelbaar maar de kap is 
niet nodig. De commissie adviseert daarom de referentie van de 70 
graden kap te verwijderen uit de stedenbouwkundige verkenning. 

Bevindingen

Behandeling 17-01-2022

Collegiaal overlegWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
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Informele adviseringAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 17-01-2022 10:45 - 16:30

2. Gasthuisvest 47, 2011EV Haarlem

21120077MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Herbestemming de Egelantier

1Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bijzonder bouwwerk

Erfgoedstatus Rijksmonument

Beoordelingskader Beschermende regie, historische kern (Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2012)

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan

Voorafgaand aan het overleg heeft op 12 januari een locatiebezoek 
plaatsgevonden door twee commissieleden van de ARK. Daarna is het 
Voorlopig Ontwerp digitaal toegelicht door de betrokken architecten. 
 
Bevindingen
De commissie staat positief tegenover de doorwaadbaarheid en 
alzijdige toegankelijkheid van het plan, waardoor een bestaand stuk 
stad nieuwe betekenis krijgt binnen het stedenbouwkundig weefsel. 
Daarnaast is de commissie blij dat er een restauratievisie wordt gemaakt 
in overleg met de afdeling erfgoed van de gemeente. De onderliggende 
analyse dient nog wel vergeleken te worden met de onafankelijke 
bouwhistorische verkenning uit 2008. De bouwhistorische verkenning is 
leidend en zal bij de uiteindelijke toetsing ook als uitgangspunt dienen.
De commissie begrijpt de keuze om de toevoegingen aan het pand van 
de hand van architect Wiek Röling te verwijderen. Het streven naar meer 
helderheid, rust en samenhang in het complex onderschrijft de 
commissie. De commissie is nog niet overtuigd van de architectonische 
kwaliteit van de gekozen oplossing voor de aanpassingen en 
toevoegingen aan het monument.
De architectuur van de nieuwe ingrepen rondom het hof bijvoorbeeld 
worden door de commissie als onvoldoende subtiel, terughoudend en 
ondergeschikt beoordeeld, en er is te weinig eenheid en samenhang 
tussen de ingrepen rond de hof.
De commissie doet nog geen uitspraken over de omgang met het 
monumentale interieur omdat dit nog niet gepresenteerd is. De 
volgende keer wordt zij hier graag verder in meegenomen.

Bevindingen

Behandeling 17-01-2022

Collegiaal overlegWelstandsadvies
Collegiaal overlegErfgoedadvies
ErfgoedbehandelingBehandelwijze
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Informele adviseringAanvraagsoort

De stedenbouwkundige en adviseur erfgoed zijn aanwezig. 
 
Het plan betreft de herbestemming van het rijksmonument St. Elisabeth 
Gasthuis tot boetiekhotel met 95 kamers, 10 kunstenaarswoningen en 
ruimte voor cultuur. Het plan is gelegen aan de zuidkant van het 
centrum. Het oorspronkelijke gasthuis dateert uit de 16e eeuw en was 
toegankelijk van alle zijden. De architectuur wordt bepaald door de laat 
19e-eeuwse architectuur van het Hoofdgebouw, de Keukenvleugel en de 
Zustervleugel. In de jaren '70 kreeg het gebouw de functie van cultureel 
centrum met een aantal toevoegingen naar ontwerp van architect Wiek 
Roling. Op dit moment wordt het pand anti-kraak bewoond en bevinden 
zich er enkele creatieve bedrijven. Dit jaar heeft een 
beoordelingscommissie het project HOF geselecteerd naar aanleiding 
van een uitgeschreven prijsvraag door de gemeente. Het overleg met de 
ARK is informerend van aard en gaat vooraf aan een locatiebezoek op 
woensdag 12 januari 2022.
 
De stedenbouwkundige geeft een toelichting op de architectonische 
visie (Voorlopig Ontwerp) en restauratievisie.
 
Het complex bestaat uit zeven verschillende bouwdelen: 
   ·Hoofdgebouw met latere aanbouw aan de achterzijde
   ·Keukenvleugel 
   ·Zustervleugel met latere opbouw 
   ·Klassenvleugel met latere opbouw 
   ·Wasserij 
   ·Fietsenstalling
   ·Winkel
In het VO worden de volgende ingrepen voorgesteld: 
   ·Het accentueren van de hoofdentree aan de voorzijde;
   ·Een nieuwe aanbouw aan de oostzijde dat gespiegeld is met de 
aanbouw aan de westzijde;
   ·Het uitvullen van de serres onder de balkons;
   ·Een extra volume aan de achterzijde dat gespiegeld is met de uitbouw 
van de oostzijde;
   ·Het vernieuwen van opbouwen ten behoeven van het hotel;
   ·Het realiseren van een nieuwe verbindingsgang om een rondloop af te 
maken
   ·Het vervangen van het ketelhuis voor een tuinkamer. 
Vanuit stedenbouw en erfgoed zijn er de volgende aandachtspunten:
   ·De plaatsing van het transformatorstation dient in principe inpandig 
opgelost te worden. 
   ·De nieuwe kap(vorm) langs de Egelantierstuin is onvoldoende 
onderbouwd en mist visie. 
   ·Er zijn twijfels over de materialisering van de nieuwe toevoegingen in 
gepoedercoat aluminium. 

Bevindingen

Behandeling 15-12-2021
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   ·De scheidende muur op het raam aan de voorzijde heeft een negatieve 
impact op het straatbeeld.
   ·De benodigde capaciteit voor het fetsparkeren. 
   ·De toegankelijkheid van het complex gedurende de dag.
   ·Het nieuwe bouwvolume aan de Gasthuisvest dient zorgvuldig te 
worden vormgegeven.
   ·De sloop van het ketelhuis is onvoldoende onderbouwd.
   ·De groene gevel op de gevel van de Zustervleugel aan de 
Egelantiertuin moet jaarrond tot een gewenst kwaliteitsbeeld leiden.
Bevindingen
De commissie bedankt de stedenbouwkundige voor de wervende en 
verhelderende presentatie. Zij doet nog geen uitspraken over de 
architectuur maar behoudt zichzelf het recht voor tot na het 
locatiebezoek. Vooruitlopend benadrukt de commissie alvast dat het 
bestaande gebouw, en de manier waarop het historische gezien in het 
stedelijk weefsel is opgenomen, het uitgangspunt dient te zijn bij de 
herbestemming van het complex en de nieuwe toevoegingen zich 
daartoe moeten verhouden. Zij is benieuwd naar de manier waarop de 
verduurzaming zal worden opgelost met respect voor de monumentale 
waarden. De commissie gaat graag in gesprek met de architect. 
Collegiaal overlegWelstandsadvies
Collegiaal overlegErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 17-01-2022 10:45 - 16:30

3. Minckelersweg 2, 2031TC Haarlem

22010099MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Restauratievisie Directiekantoor Haarlemmer Stroom

5Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Bedrijfsgebouw

Erfgoedstatus Gemeentelijk monument

Beoordelingskader Transformatie regie, bedrijven/kantoorgebied (Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit 2012)

Bestemmingsplan Anders

De architecten en ontwikkelaars zijn aanwezig voor overleg. Namens de 
gemeente zijn aanwezig de procesmanager, stedenbouwkundige en 
adviseur erfgoed.
 
Het overleg concentreert zich op de restauratievisie voor 
het Directiekantoor. Deze zal ontwikkeld worden tot shortstay hotel in 
combinatie met nieuwbouw. Het Directiekantoor maakt onderdeel uit 
van het monumentale complex Haarlemmerstroom, waarvan het SPvE 
eerder besproken is in de ARK.
 
Het Directiekantoor verkeert in bijzonder slechte staat, ondanks dat 
sommige details nog bewaard zijn gebleven zoals de basalten 
spekbanden, houten kozijnen, balkonhekken etc. Enige jaren geleden 
heeft een brand gewoed waardoor een deel van de spouwconstructie is 
aangetast. Mogelijk dient er nog meer van de muren afgebroken te 
worden voor de constructieve veiligheid. Voor de restauratie van het 
Directiekantoor worden er twee verschillende benaderingen 
voorgesteld: een volledig restauratieve aanpak of een meer 
interpretatieve aanpak. De voorkeur gaat uit naar het laatste. 
 
Het gebouw wordt verbonden met de nieuwbouw door middel van een 
transparante corridor. De naastgelegen werkplaats wordt verlengd 
waardoor er twee doorsteken aan weerszijden van het Directiekantoor 
ontstaan.
 
Bevindingen
De commissie begrijpt realiseert zich de complexiteit van de opgave 
door de samenhang tussenmet de restauratievisie, de nieuwbouw en de 

Bevindingen

Behandeling 17-01-2022
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inrichting van de openbare ruimte. Aangezien er al zoveel verloren is 
gegaan, acht zij een eigentijdse aanheling voorstelbaar, mits zorgvuldig 
en terughoudend vormgegeven en uitgevoerd in hoge kwaliteit. Ze 
maakt zich echter wel nog zorgen om de schaal en architectuur van de 
nieuwe toevoegingen aan de achterzijde in relatie met tot het 
monument en vraagt om referentiebeelden van goed ingepaste, in 
schaal vergelijkbare, projecten. De commissie ziet uit naar volgende 
behandeling en wordt graag in een vroeg stadium aangehaakt als er 
keuzes gemaakt worden voor de architectuur. Vooruitlopend vraagt zij 
alvast aandacht voor de klimaatadaptatie bij de en inrichting van de 
openbare ruimte.
Collegiaal overlegWelstandsadvies
Collegiaal overlegErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 17-01-2022 10:45 - 16:30

4. Schipholweg 5, 2034LS Haarlem

22010101MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Reclame, bebording en koelinstallaties op het dak

3Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Transformatie regie ( gebieden 1920-1960 ) en bijzondere regie (Nieuwe 
routes)

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na 
advies van welstandscommissie

De aanvrager en diens adviseur zijn aanwezig voor een toelichting op het 
aangepaste plan. Namens de gemeente zijn aanwezig de 
stadsarchitect/supervisor van de Europazone, de stedenbouwkundige en 
planbehandelaar.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
enkele reclame-uitingen op de gevels en installaties op het dak aan de 
achterzijde. Sinds de vorige planbehandeling zijn de vlaggenmasten en 
folies op de winkelruiten verwijderd. 
Het informatiebord ten behoeve van wayfnding maakt geen uit 
onderdeel uit van de aanvraag. 
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de geldende 
criteria uit het reclame- en uitstallingsbeleid van de gemeente.
 
Bevindingen
De commissie constateert dat de installaties op het dak niet zichtbaar 
zijn vanaf de openbare weg en deze zijn daarom akkoord.
Zij adviseert de naamsaanduiding met logo op de zuidgevel naar rechts 
te verschuiven ter hoogte van de meer dichte geveldelen en de privacy 
folie ter plaatse van de personeelsruimte aan de noordgevel te laten 
vervallen aangezien deze afreuk doet aan de kwaliteit van de openbare 
ruimte en de sociale veiligheid in dit gebied.
De commissie besluit het plan aan te houden. 
Het aangepaste plan kan worden voorgelegd aan de gemandateerde 
architect.

Bevindingen

Behandeling 17-01-2022

AanhoudenWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
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OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 17-01-2022 10:45 - 16:30

5. Ooievaarstraat 34 A a, 2025XN Haarlem

22010112MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Verbouwen bestaand posthuis naar woning

2Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Overig

Beoordelingskader Consolidatie regie, gebieden 1920-1960 (Nota Ruimtelijke Kwaliteit, 
2012)

Bestemmingsplan Voldoet niet aan het bestemmingsplan, maar de gemeente werkt mee 
aan afwijking

Aanwezig zijn de aanvrager, stedenbouwkundige en planbehandelaar.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor de sloop van een 
posthuis ten behoeve van een nieuwe woning met twee buitenbergingen 
en twee parkeerplaatsen op eigen terrein. De schuurwoning is niet 
zichtbaar vanaf de openbare weg. Het voorgestelde volume heeft een 
mansardekap van vezelcement golfplaten (antraciet donker) en 
hardhouten schroten gevelbekleding (naturel).
 
Bevindingen
De commissie kan zich vinden in een schuurwoning als typologisch 
uitgangspunt voor deze bijzondere stedenbouwkundige plek maar is 
niet overtuigd van de architectonische uitwerking. De kapvorm, 
materialisering en gevelopeningen worden niet passend gevonden bij 
het karakter van de buurt. Zij adviseert de mogelijkheid van een 
zadeldak met de voor de buurt kenmerkende rode dakpannen te 
onderzoeken, eventueel met een wat hogere nok en (vergunningsvrije) 
dakkapellen om de benodigde ruimte te creëren. De volgende keer 
ontvangt de commissie ook graag een aantal referentiebeelden, want 
ook zijn er twijfels over de materialisatie van de gevels en de vorm van de 
raamopeningen, die nog niet passend zijn bij de door de aanvrager 
genoemde schuurtypologie. 

Bevindingen

Behandeling 17-01-2022

AanhoudenWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 17-01-2022 10:45 - 16:30

6. Wilsonsplein 23, 2011VG Haarlem

22010116MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Plaatsen lichtkrant stadsschouwburg

0Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Reclameobject

Erfgoedstatus Rijksmonument

Beoordelingskader Beschermende regie, historische kern (Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2012)

Bestemmingsplan Anders

Het betreft een collegiaal overleg met de adviseur erfgoed over een 
lichtkrant op de luifel van de Stadsschouwburg binnen het beschermd 
stadsgezicht.
Er worden twee opties voorgesteld:
   1.Een scherm van 10 meter lang en 1 meter hoog
   2.Een scherm van 7 meter lang en 1 meter hoog
De voorkeur van de aanvrager gaat uit naar optie 1. 
 
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de geldende 
criteria uit het reclame- en uitstallingsbeleid van de gemeente. Daarin 
staat dat bewegende (mechanische) reclame, lichtcouranten en 
lichtreclame met veranderlijk of knipperend licht en lichtprojecties, 
alsmede contourverlichting, ontoelaatbaar is. Ook kijkt de commissie of 
het voorstel afreuk doet aan de monumentale waarden van het 
rijksmonument.
 
Bevindingen
De commissie constateert dat de beide opties niet voldoen aan de 
criteria uit het reclame- en uitstallingsbeleid van de gemeente. 
Bovendien is zij van mening dat een dergelijke toevoeging afreuk doet 
aan de monumentale waarde van het gebouw en een ongewenst 
precedent schept. 
De commissie adviseert een andere plek te zoeken voor de reclame en 
denkt graag mee over een passende locatie, mits onderdeel van de 
architectuur van de nieuwbouw of het ontwerp van het voorplein.

Bevindingen

Behandeling 17-01-2022

Niet akkoordWelstandsadvies
Niet akkoordErfgoedadvies
ErfgoedbehandelingBehandelwijze
Informele adviseringAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 17-01-2022 10:45 - 16:30

7. Baan 7-9, Haarlem

22010117MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Installatie voor telecommunicatie

2Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Masten en antennes

Beoordelingskader Beschermende regie, villagebieden (Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2012)

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na 
advies van welstandscommissie

De aanvrager is aanwezig, evenals de stedenbouwkundige en 
planbehandelaar namens de gemeente. 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
installaties voor telecommunicatie op het dak van een gebouw binnen 
het beschermd stadsgezicht. 
De drie antennes zijn in deze gewijzigde aanvraag tegen de zijgevel van 
de dakopbouw geplaatst en krijgen dezelfde kleurstelling als deze 
dakopbouw. Het paaltje voor de straalverbinding staat verder naar 
achteren op het dak en is niet zichtbaar vanaf de openbare weg, net als 
de apparatuurkast. 
 
Bevindingen
De commissie constateert dat de installaties zoals nu gepositioneerd 
niet storend zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en dat er bovendien 
nergens van bovenaf op het gebouw gekeken kan worden en de 
installaties daarom niet storend zichtbaar zullen zijn. Zij adviseert 
derhalve akkoord te gaan met de aanvraag.  

Bevindingen

Behandeling 17-01-2022

AkkoordWelstandsadvies
AkkoordErfgoedadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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Vergadering ARK Haarlem, 17-01-2022 10:45 - 16:30

8. Vaartstraat 4, 2032NP Haarlem

22010118MOOI nummer 

Zaaknummer partij 

Omschrijving Renovatie gevels

2Aantal voorgaande 
behandelingen

Gemeente Haarlem

Zaakbeheerder Annamaria van Enk

Objecttype Woningcomplex

Beoordelingskader Consolidatie regie, Eerste uitbreidingen buiten de vestinggracht 
(1870-1920)

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

De architect is aanwezig voor een toelichting op het plan, evenals de 
projectleider en de planbeoordelaar namens de gemeente.
 
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor de renovatie van 
een woonblok aan een pleintje met parkeerplaatsen. De huidige gevels 
zijn op de etage gestuct in terracotta kleur  en aan de onderzijde 
bekleed met blauw tegelwerk.
De volgende ingrepen worden voorgesteld: 
   ·Gevelbekleding van minerale steenstrips (zandtint)
   ·Isolatie vernieuwen en verbeteren (ISPO)
   ·Kozijnen vervangen
   ·Privacy schermen vervangen
   ·Huisnummer bordjes
   ·Nieuwe voordeuren  met langwerpig raam
In het nieuwe ontwerp komt de verbijzondering door de positie van de 
kozijnen in de gevel te vervallen. 
 
Bevindingen
De commissie constateert een grote variatie aan architectuur in de 
buurten beschouwt de renovatie als een kans om meer samenhang aan 
te brengen rond het pleintje. De commissie is nog niet overtuigd van de 
kleurstelling en plasticiteit in het voorgestelde ontwerp en vindt het 
spijtig dat de verbijzondering van de gevelverdeling tussen begane 
grond en verdieping en de afwijkende kozijnpositie komt te vervallen. 
De voorgestelde kleurstelling is nogal somber en sluit niet aan bij de in 
het algemeen bruinrode kleur van de gemetselde Haarlemse 
woonwijken. Zij adviseert de architect om een aantal alternatieve 
varianten in metselwerk-kleuren te verkennen in overleg met de 
bewoners en de verbijzonderingen te behouden. Het aangepaste 
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ontwerp kan worden voorgelegd aan de gemandateerde architect. De 
commissie besluit het plan aan te houden. 
AanhoudenWelstandsadvies
Grote commissieBehandelwijze
OmgevingsvergunningAanvraagsoort
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