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1. Het college van B&W heeft besloten om aan KBO Kaatsheuvel, KBO De Moer en de 
Seniorenvereniging Loon op Zand subsidie te verlenen voor de periode 2018 t/m 2020. 
Het betreft hier o.a. subsidies voor ouderen ten behoeve van scholing & educatie, 
bewegen, voorkomen van isolement, belangenbehartiging en voorlichting & hulp 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om het vastgestelde Jaarverslag leerplicht 2016-
2017 ter kennisname aan te bieden aan de Raad van de gemeente Loon op Zand 

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

woning met b&b op het perceel Burgemeester Mallenslaan ong. (tussen nr 6 en 8) in 
Kaatsheuvel. 

 
4. Het college van B&W heeft besloten meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP’s) uit te 

laten voeren voor de buitensportcomplexen.  
 
5. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het Landschapsadvies “Ruimte-

voor-ruimte kavel Rechtvaart, gemeente Loon op Zand” als basis voor de verdere 
ontwikkeling van de ruimte-voor-ruimte woning. 

 
6. Het college van B&W heeft besloten om het Eindverslag inspraakprocedure 

Evenementenbeleid vast te stellen. Het college stelt de gemeenteraad voor het 
Evenementenbeleid vast te stellen. Ten slotte stelt het college aan de raad voor de 
benodigde budgetten beschikbaar te stellen voor het evenementenstimuleringsfonds en 
de extra capaciteit die nodig is om het nieuwe beleid uit te kunnen voeren. 

 
7. Het college van B&W heeft besloten de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Wereld 

van de Efteling 2030 en de daarbij horende ‘Nota zienswijzen’ vast te stellen. Ook besloot 
het college in te stemmen met het ‘Eindverslag inspraak en ambtelijke wijzigingen’ en 
‘Verslag vooroverleg’ over het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ en tevens 
in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ en dit plan 
ter inzage te leggen. Tot slot besloot het college het voornemen, om een verzoek bij 
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant in te dienen voor een wijziging van de 
begrenzing van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en integratie stad – land, kenbaar te 
maken en na afloop van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan dat 
verzoek bij GS in te dienen. 

 
 

 


