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1. Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het voorgelegde bouwplan 
voor het realiseren van een burgerwoning en deels slopen van bedrijfsbebouwing op het 
perceel Antoniusstraat 23, 23A en 23B te Kaatsheuvel. De initiatiefnemer wordt in de 
gelegenheid gesteld een aangepast bouwplan in te dienen 
 

2. Het college heeft besloten om in te stemmen met de projectopdracht Kloosterstraat 40 – 
42, ontwerpfase. 
 

3. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan een tijdelijke 
woonvoorziening op het perceel Klokkenlaan 12 voor een periode van 18 maanden. 
 

4. Het college heeft besloten om de uitbreiding van het perceel Marktstraat 100 Kaatsheuvel 
met aan te kopen stuk snippergroen toe te staan en bij de eerst volgende actualisatie van 
de beheersverordening Woongebieden Kaatsheuvel  het stuk snippergroen te bestemmen 
als wonen 
 

5. Het college heeft besloten om in te stemmen met het overzicht van basistaakbedrijven in 
de gemeente Loon op Zand. 
 

6. Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen de benodigde middelen 
voor het RBT De Langstraat beschikbaar te stellen. Het college stemt in met het proces 
om te komen tot de opstart van het RBT De Langstraat. De subsidie aan VVV KLM wordt 
beëindigd per 31 december 2018 en met het VVV bestuur wordt gesproken over een 
zorgvuldige ontmanteling van de huidige organisatie. De vrijvallende middelen van de 
subsidie aan VVV KLM worden ingezet voor het inrichten en exploiteren van één of 
meerdere (al dan niet bemande) informatiepunten in Kaatsheuvel en / of Loon op Zand. 
Dit is besloten onder voor waarde dat de overige Langstraatgemeenten Dongen, Heusden 
en Waalwijk hierover ook positief besluiten.  
Het college van B&W heeft in reactie op het voorstel van de stuurgroep Goud in Handen 
daarnaast besloten Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Loon op Zand en de Stichting 
Ondernemend Loon op Zand samen met de stuurgroep Goud in Handen opdracht te 
geven een stichting  op te richten (of her in te richten) waarin alle ondernemers in de 
gemeente Loon op Zand verbonden worden om gezamenlijk te werken aan 
uitvoeringsprojecten. De gemeenteraad wordt voorgesteld middelen beschikbaar te stellen 
om op lokaal niveau een projectregisseur aan te stellen die de bovengenoemde partijen 
kan ondersteunen bij het verbinden van de ondernemers en het uitvoeren van projecten 
(marketingplan). De op te richten stichting op lokaal niveau (onder aanvoering van de 
projectregisseur) wordt uitgenodigd een projectplan met concrete uitvoeringsprojecten en 
een hierbij behorend financieringsplan op te stellen voor 2019 – 2020. En op basis van het 
projectplan wordt de gemeenteraad eind 2018 voorgesteld de hiervoor benodigde 
middelen beschikbaar te stellen (voor zover dekking niet is voorzien vanuit de reguliere 
budgetten). 

 


