
openbare besluitenlijst 

van vergadering van het college  

van burgemeester en wethouders 
 
 

Datum van de collegevergadering : 09 januari, 2018 

Publicatiedatum : 17 januari 2018 

Nr. : 02 

Registratienummer : 2018.00104 

 
 
 

1. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de projectopdracht Hotelzone 
de Horst (ontwerp- en definitiefase). 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om in principe geen medewerking te verlenen aan 
het realiseren van woningen in het pand Zuidhollandsedijk 141. Het is in principe ruimtelijk 
wel aanvaardbaar de woning Zuidhollandsedijk 139 te splitsen in twee woningen. 

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

ontheffing voor het realiseren van een parkeerterrein gelegen achter de Roestelberg aan 
de Roestelbergseweg 2 te Kaatsheuvel, voor een periode van 10 jaar. 

 
4. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van de regionale 

raadinformatiebrief van december 2017 en deze ter kennisname door te geleiden naar de 
gemeenteraad. 

 
5. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de voor de realisatie van 

de 1e attractie van de Efteling aan de Horst een (ontwerp)verklaring van geen 
bedenkingen af te geven voor deze ontwikkeling. Tevens wordt verzocht aan de 
gemeenteraad om de coördinatieregeling van toepassing te verklaren, zodat alle 
uitvoeringsbesluiten samen voorbereid worden. 

 
6. Het college van B&W heeft besloten om onder voorbehoud van toestemming van de 

gemeenteraad in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio 
Hart van Brabant. 

 
7. Het college van B&W heeft besloten om exploitatieplan woningbouwlocatie Hooivork II De 

Moer ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 
 
8. De portefeuillehouder, wethouder Bruijniks, heeft besloten de geldigheidsduur van het 

principebesluit – d.d. 26 januari 2016, nr. 04/A3-6 – voor het realiseren van garageboxen 
ten noorden van het perceel Langemeer 42A te Kaatsheuvel met 2 jaar te verlengen, tot 
26 januari 2020. 

 
 


