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1. Het college van B&W heeft besloten om deel te nemen aan de algemene 
ledenvergadering van de VNG 2015 en de burgemeester te machtigen een stem uit te 
brengen op de voorstellen die in stemming worden gebracht. 
 

2. Het college van B&W geeft aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant de stand van 
zaken weer over de voortgang van het onderzoek naar de (bestuurlijke) toekomst van 
Loon op Zand. 

 
3. Het college van B&W heeft besloten de subsidieregeling Groen Blauw stimuleringskader 

voort te zetten. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten een tegemoetkoming in planschade toe te kennen. 
Het college kent de tegemoetkoming toe aan de eigenaar van Marktpoort 2 te 
Kaatsheuvel. De tegemoetkoming bedraagt € 7.550,00. De planschade is het gevolg van 
het bestemmingsplan ‘Dorpshart Kaatsheuvel’. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen voor de bouw van 2 
gebouwen op het perceel van Haestrechtstraat 14a in Kaatsheuvel. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied 
2011-herziening Dongenseweg 4 ter inzage te leggen. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten een tegemoetkoming in planschade toe te kennen. 
Het college kent de tegemoetkoming toe aan de eigenaar van Marktpoort 5 te 
Kaatsheuvel. De tegemoetkoming bedraagt € 9.000,00. De planschade is het gevolg van 
het bestemmingsplan ‘Dorpshart Kaatsheuvel’. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten een tegemoetkoming in planschade toe te kennen. 
Het college kent de tegemoetkoming toe aan de eigenaren van Marktpoort 6 te 
Kaatsheuvel. De tegemoetkoming bedraagt € 7.850 (zegge: zevenduizend en acht 
honderd vijftig euro). De planschade is het gevolg van het bestemmingsplan ‘Dorpshart 
Kaatsheuvel’. 
 

9. Het college van B&W heeft besloten om de samenwerking aan te gaan met European 
Centre for Nature Conservation (ECNC) om de gemeente Loon op Zand als toeristisch 
product een duurzaamheidsslag te laten maken. 
 

10. Het college van B&W heeft besloten om jeugdsportsubsidie toe te kennen aan 13 
verenigingen voor een totaalbedrag van € 30.207,00. 



11. Het college van B&W stimuleert initiatieven die een economische spin off geven aan 
ruimtelijke kwaliteit, werkgelegenheid en samenwerking. Het idee van de ondernemers in 
het winkelgebied om het Schoenmakerspleintje op de hoek Peperstraat/Hoofdstraat op te 
knappen past hier uitstekend binnen. Ook gezien vanuit de profilering als recreatieve 
gemeente. Het Economisch Stimuleringsfonds heeft (beperkte) financiële middelen om 
hieraan bij te dragen. Er wordt voor dit project € 20.000,00 (excl. BTW) ter beschikking 
gesteld.  
 

 


