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Inleiding 
De erfgoedcommissie heeft als taak burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen 
beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet, de erfgoedverordening 
van de gemeente Haarlemmermeer, het te voeren erfgoedbeleid en de besteding van de 
gelden voor monumentenzorg. 

De leden van de erfgoedcommissie worden benoemd voor een zittingsperiode van maximaal 
vier jaar. De leden zijn slechts benoembaar voor twee achtereenvolgende zittingsperioden. 
Na een tweede zittingsperiode moet een termijn van twee jaar verstrijken voor zij weer 
kunnen worden benoemd voor nog een zittingsperiode, De erfgoedcommissie functioneert 
goed. 

Ten behoeve van de erfgoedcommissie is er een rooster van aftreden opgesteld waarmee 
de raad heeft ingestemd. Dit rooster is nu aan de orde. Dhr. A. Oosterhuis, lid van de 
commissie, heeft aangegeven zijn werkzaamheden voor de commissie na de eerste 
zittingsperiode voort te willen zetten. Hij dient hiertoe herbenoemd te worden. Dhr. 
Oosterhuis is architect en vervult binnen de erfgoedcommissie de rol van deskundige op het 
gebied van historische- en landschapsarchitectuur. 

Dit voorstel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de erfgoedcommissie. Het is 
conform het Erfgoedcommissiereglement van de gemeente Haarlemmermeer 201 1 de 
bevoegdheid van ons college de erfgoedcommissie samen te stellen. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. de heer A. Oosterhuis te herbenoemen voor de periode 1 augustus 2012 tot 1 augustus 

2016; 
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van de g ~ e n t e  Haarlemmermeer, 
namens dezen, 
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CURRICULUM VITAE 

Naam: 
Geb. datum: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoon: 
Taalvaardigheid 

Opleiding: 

ervaring 

A.Oosterhuis 
6 oktober 1946 te Amsterdam 
Schulpweg 23 
2111 AL 
Aerdenhout 
023-5653030 
Nederlands en Engels 

1958 - 1961 LTS 
Amsterdam 
1961 - 1965 MTS 
Hendrik de Keijser 
Amsterdam 
1988 geregistreerd architect nr l .890701 .O92 

1965 - 1966 aanneming bedrijf De Kondor 
tekenaar 
1966 - 1968 Militaire dienst 
1968 - 1970 Bruijnzeel te Zaandam 
tekenaar magazijn systemen 

1970 - 1977 Architecten bureau Brakel en Buma te Haarlem 
projectleider woningbouwprojecten van onder anderen 

e Hoogkarspel 60 woningen 
e Spaarndam 20 woningen 
e Spaarndam 23 woningen 
0 Haarlem Schalkwijk 130 woningen 
e Purmerend 150 hsb. Woningen 
e Nieuwegein 80 woningen 
e Hoofddorp Pax scholengemeenschap 

1977 - 1986 Architecten bureau Alberts te Amsterdam 
project architect van onder anderen 

o Capelle aan de ijssel 80 woningen 
o Harderwijk 150 woningen 
e Amersfoort 1 10 woningen 
e Dordrecht 30 appartementen 
e Oegstgeest 60 woningen 
e Purmerend 75 woningen 
e Lopik 30 woningen 
e Nieuwegein 150 hsb. woningen 
e Amsterdam bedrijfs gebouw 
0 Stedenbroeck politie bureau 

Leiden 250 woningen 

Oktober 1986 -juni 2005 zelfstandig architecten bureau 
Oosterhuis Architecten bna te Hoofddorp 
Juni 2005 tot heden OK architecten bna te Hoofddorp 

1988 geregistreerd architect nr 1.890701.092 



Sinds de oprichting in 1986 gaf het bureau vorm aan ruim 4000 woningen, 
van sociale woningbouw, vrije sector woningen tot villa's. Daarnaast 
maakten we ontwerpen voor winkels, kantoren, bedrijfspanden, 
appartementsgebouwen en gezinsvervangende tehuizen. Onder anderen 

e Badhoevendorp 180 woningen 
Heemskerk bedrijfsgebouw 

e Haarlem optiek winkel 
O Dordrecht 120 woningen 
O Amstelveen 25 villa's 

Hoofddorp G.V.T. 40 eenheden 
a Badhoevedorp G.V.T. 30 eenheden 
e Uithoorn G.V.T. 40 eenheden 
e Oud Beierland stedenbouwkundige studie 
e Oud Beierland 60 woningen en 20 appartement 
e Hoofddorp 55 aanleunwoningen 

Hoofddorp 60 appafiementen atriumgebouw 
0 Hoofddorp 30 appartementen 
e Leiderdorp 25 hsb. Woningen 

Leiderdorp 30 appartementen 
e Leiderdorp 40 woningen en vereniging geb. 
e Eindhoven 45 senioren woningen 
e Eindhoven 12 appartementen Urbanvilla 
e Almere 25 woningen bouw rai 

Kudelstaart combinatiegebouw de spil 
O Venhuizen 1800 m2 winkels 
0 Hoofddorp 80 passieve zonne-energie woningen 
0 Hoofddorp 2 villa's aan de IJweg 
e Venhuizen winkelcentrum 
e Bleiswijk winkelcentrum 
e Dordrecht 25 appartementen 
e Berkel en Rodenrijs 11 villa's 
e IJmuiden 46 appartementen 
0 IJmuiden 48 appartementen 
0 Haarlem hoofdzetel Rozenkruisers 2300 m2 
0 Utrecht 61 woningen 2500 m2 winkels 

parkeergarage 
e Zwanenburg Combinatiegebouw Denneborgh 
O Kennisgroep Bouwen met Water 
e Beverwijk 36 woningen Galgenweg 
0 Leiderdorp miva woningen Gaarmeesterstraat 
e Hoofddorp restauratie het oude Kantongerecht 
e Hoofddorp restauratie Winter Landbouwschool 

Voor een uitgebreid overzicht zie onze website 
www.oosterhuis.architecten.nl 

2000 tlm 2004 initiatiefnemer en voorzitter architectuur centrum 
Podium voor architectuur Haarlemmermeer 

2002 bureau is iso 9001 gecertificeerd 
2002 tlm 2007 voorzitter kring Kennemerland bna 
2003 bestuurslid Dag van de Architectuur 


