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1. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 
‘Landgoed ’t Onthaesten’. Het plan leggen we op grond van de inspraakverordening ter 
inzage en het vooroverleg starten we op met diverse vooroverleginstanties. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek om 
een bed & breakfast aan Rechtvaart 29 te Kaatsheuvel.  

 
3. Het college van B&W heeft besloten medewerking te verlenen aan een tijdelijke 

woonvoorziening op het perceel Hoofdstraat 118 voor een periode van 18 maanden 
 

4. Het college van B&W heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan een 
schoenontwerpstudio met wonen in het pand aan de Antoniusstraat 50a-b te Kaatsheuvel  
 

5. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het plan van aanpak om te komen 
tot sportbeleid.  
 

6. Het college van B&W heeft besloten een huurovereenkomst van verhuur en huur van het 
visrecht van de bergingsvijver aan de Belgiëstraat aan te gaan met de visvereniging De 
Vrolijke Vissers  
 

7. Het college van B&W heeft besloten de Regio Deal: Hart van Brabant Energieneutraal te 
ondertekenen. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten medewerking toe te zeggen aan de 
herontwikkelingsplannen voor zorgcentrum Vossenberg aan de Antoniusstraat 1 te 
Kaatsheuvel. Het plan omvat het slopen van het huidige zorgcentrum, de bouw van circa 
147 nieuwe verpleeg- en zorgappartementen, de verbouwing van de monumentale kapel 
tot een ontmoetingsruimte en de herinrichting van het achterterrein met de waardevolle 
bomencour tot een park. Voor de totaalontwikkeling dient een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld te worden. 
 

9. De portefeuillehouder heeft besloten Bijgevoegde conceptkoop- en ontwikkelovereenkomst 
met ontwikkelaar BPD Ontwikkeling B.V. uit Amsterdam voor een gedeelte van woonveld 1 
en geheel woonveld 3 in plan Westwaard vast te stellen. 
 
 


