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1. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen voor het ontwikkelen 
van een woning op het perceel Hoge Zandschel P303 te Kaatsheuvel. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking toe te zeggen aan het 
herbouwen van twee woningen aan de Huygenstraat 93 en 95 te Kaatsheuvel. 
 

3. Het college van B&W heeft kennis genomen van het bijgevoegde 
ontwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark Kaatsheuvel” en heeft besloten dit plan voor een 
periode van 6 weken ter inzage te leggen. De ontvangen vooroverlegreacties worden 
beantwoord in het eindverslag vooroverlegreacties. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten onder voorwaarden in beginsel medewerking toe te 
zeggen aan het hobbymatig gebruiken van een deel van het pand op het perceel 
Poolsestraat 13 te Kaatsheuvel. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het 
principeverzoek voor kleinschalig logeren aan de Land van Kleef 2 in Loon op Zand. Wel 
hoort het te voldoen aan de voorwaarden opgenomen in artikel 25.5.2 van het 
bestemmingsplan Herziening Buitengebied 2015. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan een Bed 
and Breakfast in het bijgebouw bij de Antoniusstraat 10 te Kaatsheuvel. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten om de ontwikkelingsstrategie Sweensstraat-West 
fase 1 vast te stellen en de daarop gebaseerde grondexploitatie en risicoparagraaf voor 
dit woningbouwplan aan de gemeenteraad te sturen met het voorstel deze beide 
documenten vast te stellen. 
 

8. Het college van B&W stelde een tussentijdse evaluatie op van het raadsakkoord 2014-
2018. In deze zogenaamde midterm review blikt zij terug op de activiteiten van de 
afgelopen 2 jaar en de behaalde resultaten. Het college wil met de raad in gesprek over 
deze midterm review. De bespreking biedt het college de mogelijkheid om een (nog beter) 
afgestemde kadernota 2017 op te stellen. 

 


