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1. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van de tussenrapportage 'zorg voor 

mensen met verward gedrag. 
 
2. Het college van B&W heeft besloten om de aanwezige stammen Kasteelhoevenweg op het 

naastgelegen grasveld neer te leggen. Het besluit is door het college genomen in het kader van 
de zorgplicht. De voorgenomen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat daarbij 
negatieve effecten optreden voor vleermuizen. De desbetreffende stammen zijn dood en niet 
meer stabiel. Door de stammen neer te leggen in plaats van af te voeren naar een stortlocatie 
geven we de aanwezige fauna de gelegenheid gebruik te maken van deze stammen. 

 
3. Het college van B&W heeft besloten om medewerking te verlenen aan het realiseren van een 

berging op een in 2014 aangekocht stuk snippergroen achter het perceel Kempenland 34. 
 
4. Het college van B&W heeft besloten om medewerking te verlenen aan het realiseren van een 

overkapping op een in 2014 aangekocht stuk snippergroen achter het perceel Kempenland 48. 
 
5. Het college van B&W heeft besloten om in principe planologisch medewerking te verlenen aan het 

realiseren van een overkapping aan de Kempenland 52 in Kaatsheuvel. 
 
6. Het college van B&W heeft besloten de raad voor te stellen om een gedeelte van de Horst 

gelegen tussen de noordzijde van het Efteling Hotel en de Eftelingsestraat in Kaatsheuvel aan het 
openbare verkeer te onttrekken zodra de nieuwe Horst en opengesteld is voor het verkeer en 
deze laatste tegelijkertijd te bestemmen voor het openbare verkeer. 

 
7. Het college van B&W heeft besloten om geen aanpassingen door te voeren in de 

verkeersstructuren van het winkelgebied van Kaatsheuvel. Dit naar aanleiding van de 
besprekingen van het medio 2018 uitgevoerde verkeersonderzoek in het centrum van 
Kaatsheuvel met ondernemers en inwoners van de winkelstraten Hoofdstraat en Peperstraat. 

 
8. Het college van B&W heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan een herziening 

van het bestemmingsplan voor het splitsen van de woonkavel Lijsterbeslaan 14 Loon op Zand 
t.b.v. het bouwen van één woning. 

 
 
 
 
 

 


