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1. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad te verzoeken in te stemmen 
met het gewijzigde beeldkwaliteitsplan Hooivork II. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om de woningen Sweensstraat 49 en 51 in 
Kaatsheuvel van Casade aan te kopen ten behoeve van de realisatie van een 
ontsluitingsweg binnen de toekomstige woningbouwlocatie Sweensstraat-West. 
 

3. Het college van B&W heeft in beginsel medewerking toegezegd voor het (her)gebruiken 
van Moleneind 25 in Loon op Zand voor de opvang van kinderen met een hulpvraag.  
 

4. Het college van B&W heeft uitgesproken in beginsel medewerking te willen verlenen voor 
een vergroting van het bouwvlak voor het perceel Galgeneind 12 in De Moer en daarover 
in overleg te gaan met de provincie 
 

5. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van de einduitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffende het opnieuw 
vastgestelde bestemmingsplan “Prins Bernhardplein, Kaatsheuvel” en dit ter kennis te 
brengen aan de gemeenteraad. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om het beleidsplan 3T’s vrij te geven voor advisering 
door de Wmo Advies Raad en de Jeugd- en Jongerenraad. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten om het overzicht Classificatie Bouwinitiatieven 2015 
vast te stellen. In dit overzicht staat welke initiatieven voor de bouw van woningen 
voorrang krijgen. Het college heeft ook de Rode lijst vastgesteld. Op deze lijst staan 
bouwinitiatieven die geen voorrang krijgen. Het college heeft deze besluiten genomen in 
het kader van de QuickScan Woningbouwinitiatieven. 

 

8. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het preadvies, waarmee de 

gemeenteraad wordt voorgesteld de structuurvisie “Loon op Zand 2030: de recreatieve 

kamer in het hart van Brabant” vast te stellen. De insprekers op de ontwerpstructuurvisie 

worden geïnformeerd over de behandeling van het preadvies in de gemeenteraad en 

krijgen de conceptbeantwoording van hun reactie toegestuurd. 

 
9. Het college van B&W heeft besloten om geen tegemoetkoming in planschade toe te 

kennen aan de eigenaar van Heikant 30 (5171KM) Kaatsheuvel. De aanvraag om een 
tegemoetkoming in planschade heeft betrekking op de realisering van een busstation in 
de onmiddellijke omgeving van pretpark “de Efteling”. De besloten vennootschap de 
Efteling BV en gedeputeerde staten van de Provincie Noord Brabant worden in kennis 
gesteld van de beschikking in verband met de met hen gesloten overeenkomsten voor de 
realisering van het betreffende project. 
 



10. Het college van B&W heeft besloten om voor de gecombineerde verkiezingen van 
Provinciale Staten en Waterschappen van 18 maart 2015 alle genoemde 
stembureauleden en plaatsvervangende stembureauleden te benoemen. 
 

 


