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1. Het college van B&W heeft besloten om de raadsinformatiebrief over de Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om het bezwaarschrift met betrekking tot de 
verleende omgevingsvergunning voor het geschikt maken van een bovenwoning voor 
kamerverhuur op het adres Berndijksestraat 46 in Kaatsheuvel ontvankelijk doch 
ongegrond te verklaren en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 
3. Het college van B&W heeft besloten om voor de gecombineerde provinciale staten- en 

waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 de bovengenoemde stembureaus aan te 
wijzen. De stemgerechtigden van Waterschap De Dommel kunnen hun stem alleen 
uitbrengen in stembureau De Wetering, Weteringplein 1, te Loon op Zand. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten om het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot 
afwijzen van het verzoek om handhaving met betrekking tot het perceel Berndijksestraat 
46 in Kaatsheuvel ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en het verzoek om 
proeceskostenvergoeding af te wijzen. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking toe te zegen voor het 
wijzigen van de bestemming van het perceel Duiksehoef 3 in Loon op Zand. Het 
wijzigingsplan zal over enige tijd in procedure worden gebracht. 
 

6. De heer J.P.W. Hooning en mevrouw J.G.E. Wassenberg te machtigen namens het 
college te verschijnen in de zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak ter behandeling 
van het hoger beroep Antoniusstraat 10b 
 

7. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking toe te zeggen voor het 
uitoefenen van andere activiteiten dan een agrarisch bedrijf op het terrein 
Zuidhollandsedijk 177 in Kaatsheuvel. Daaraan is wel een voorwaarde verbonden met 
betrekking tot het geluid en een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de noodzakelijke 
provinciale instemming/medewerking. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten om een bezwaarschrift tegen een besluit op een 
verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) deels kennelijk ongegrond 
en deels kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. 
 

 


