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1. Het college van B&W heeft besloten om het principeverzoek  over het achterperceel aan de 

Roestenbergstraat 40 in het najaar van 2015 in overweging te nemen, bij het opstellen van de 
Quickscan woningbouwinitiatieven 2016. 

 
2. Het college van B&W heeft het eindverslag van de inspraak en het vooroverleg met betrekking tot 

het bestemmingsplan Uitbreiding Parkeerterrein Bosrijk vastgesteld en besloten het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 

 
3. Het college van B&W heeft besloten om circa 356 m² bedrijfsgrond op het “Bedrijvenpark 

Kaatsheuvel” te verkopen aan een gegadigde. 
 
4. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het uitbreiden van een 

woning op de verdieping op het perceel Hilsestraat 146 te Kaatsheuvel. Aan de initiatiefnemer 
geven we aan welke variant wel aanvaardbaar is. 

 
5. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een 

(bedrijfs)woning met dagrecreatieve voorzieningen op het perceel Baan 18 te Kaatsheuvel. 
 
6. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het uitbreiden van een 

woning op het perceel Roestenbergstraat 2 te Kaatsheuvel. 
 
7. Het college heeft kennis genomen van het voornemen van het afdelingshoofd van de afdeling 

Infra om het werk Ombouw Ontsluitingstructuur kern Loon op Zand te gunnen aan Den Ouden 
Aannemingsbedrijf BV in Schijndel. 

 
8. Het college van B&W heeft besloten om Kompaan en de Bocht een subsidie te verlenen voor het 

project ‘Jeugdzorg dichter bij onderwijs’ en aansluiting bij de wijkteams voor de tweede helft van 
2015 ad. € 11.100,00. 

 
9. Het college heeft besloten kennis te nemen van het voornemen de Herinrichting Gasthuisstraat te 

Kaatsheuvel, RAW bestek 1520150A00-B1 te gunnen aan Gebr. De Leeuw BV uit Oosterhout. 
 
 
 


