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1. Het college van B&W heeft besloten de aanwijzing als gemeentelijk monument van 
Erasstraat 105 te Kaatsheuvel in te trekken. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten de Stichting Parkinson Café Midden-Brabant voor de 
jaren 2018 en 2019 onder voorwaarden een subsidie te verlenen van € 1.000,00 per jaar.  
 

3. Het college van B&W heeft besloten een strook grond van de gemeente, gelegen in de 
nieuwbouwwijk Westwaard te Kaatsheuvel, te verkopen aan netbeheerder Enexis BV te 
Den Bosch.Deze grondverkoop is ten behoeve van de aanleg en instandhouding van een 
(klein) transformatorgebouw. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten voor dit kalenderjaar aan de Bibliotheek Midden-
Brabant onder voorwaarden een subsidie te verlenen van € 4.559,00 voor projecten in het 
kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties.  
 

5. Het college van B&W heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het gebruik 
als logiesruimte van Het Theehuis en de verdieping van Het Wagenhuis bij het Witte 
Kasteel in Loon op Zand. En daarnaast het gebruik voor detailhandel gericht op de 
bezoeker van het Witte Kasteel in Het Koetshuis. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten toestemming te verlenen om een kavel bouwgrond 
op landgoed Sandstaete te vervreemden aan de nieuwe eigenaren onder voorwaarde dat 
de bepalingen over de verplichtingen ten aanzien van de inrichting, instandhouding en 
beheer van het landgoed worden nagekomen. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het vestigen van een recht van 
opstal door Waterschap Brabantse Delta ten behoeve van de gemeente Loon op Zand 
voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de brug bij de Amerikastraat te Kaatsheuvel. 
Verder heeft het college van B&W besloten om in te stemmen met de privaatrechtelijke 
toestemming van Waterschap De Dommel voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de 
brug bij de Vaandrigstraat te Loon op Zand. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten opdracht te verlenen aan KWS Infra BV voor het 
werk van het Middendeel van de snelfietsroute F261 en om de gemeenteraad hiervan in 
kennis te stellen. 
 

9. Het college van B&W heeft besloten de eigenaren van drie percelen gelegen aan de 
Erasstraat en De Roei te Kaatsheuvel het aanbod te doen voor het vestigen van een 
zakelijk recht van opstal ten behoeve van een rioolleiding. Het college heeft deze 
beslissingen genomen ter voorbereiding op de overdracht van de rioolleiding, gelegen 
tussen Pannenhoefseweg en de Erasstraat te Kaatsheuvel, aan het Waterschap 
Brabantse Delta te Breda. 
 



10. Het college van B&W heeft naar aanleiding van een eerder besluit, inmiddels aan de heer 
J. van Strien opdracht gegeven tot het maken van een nieuw kunstwerk ter nagedachtenis 
aan oorlogsvlieger Pierre van Boxtel. Het nieuwe kunstwerk zal het in 2017 vernielde 
kunstwerk vervangen op de locatie hoek Erasstraat / Driestapelenstoel. Met de familie / 
nabestaanden wordt overleg gevoerd over de datum en wijze van onthulling van het 
kunstwerk nadat bericht is ontvangen dat het gereed is. 

 
 


