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1. Het college van B&W heeft besloten de omgevingsvergunning voor een cateringbedrijf 
aan de Van Hornestraat 16 te Loon op Zand te weigeren.  
 

2. Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om een 
beeldkwaliteitplan voor de beoogde hotelontwikkeling aan de Horst vast te stellen. Het 
beeldkwaliteitplan bevat criteria om de plannen voor hotels in dat gebied te toetsen en 
vormt na vaststelling een aanvulling op het Handboek Ruimtelijke Kwaliteit, de 
gemeentelijke Welstandnota uit 2014. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek om 
het (winkel)pand aan de Hoofdstraat 41/41A te Kaatsheuvel volledig te laten gebruiken 
ten behoeve van wonen. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten het raadsvoorstel over de marketing van Loon op 
Zand als toeristische hotspot vast te stellen en voor besluitvorming voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten de beleidsregels Opiumwet 13b Loon op Zand 2018 
vast te stellen. 
 

6. Het college van B&W heeft kennis genomen van het stappenplan voor de aanpak van 
huisvesting arbeidsmigranten in onze gemeente en besloot aan te sluiten bij en te starten 
met het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 
 

7. Het college van B&W heeft besloten het bezwaar tegen de afwijzing van het 
handhavingsverzoek ter zake het vermeende strijdige gebruik van een perceel grond aan 
De Hooivork in De Moer als parkeerterrein, ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren. 

 
8. De portefeuillehouder heeft besloten dat gemeente Loon op Zand op zaterdag 

8 september 2018 zal deelnemen aan de Open Monumentendag 2018. Hiertoe zullen 
eigenaren van de Rijksmonumenten in de gemeente aangeschreven worden met de vraag 
of zij de deuren van de monumenten willen openen voor het publiek. 

 
 


