
openbare besluitenlijst 

van vergadering van het college  

van burgemeester en wethouders 
 
 

Datum van de collegevergadering : 12 april, 2016 

Publicatiedatum : 20 april 2016 

Nr. : 15 

Registratienummer : 2016.12607 

 

 
 
 

1. Het college van B&W heeft besloten om het bezwaarschrift van de heer A.H.M. Vesters 
inzake het verkeersbesluit met nummer 2015-01 voor het realiseren van een bussluis in 
de Bergstraat en verbindingsweg tussen de Bergstraat en De Hoogt ontvankelijk doch 
ongegrond te verklaren. 
 

2. Het college informeert de gemeenteraad over de laatste stand van zaken m.b.t. stichting 
ROS. Dit naar aanleiding van gesprekken die met Stichting ROS de afgelopen periode zijn 
gevoerd. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met een convenant dat zes 
gemeenten (waaronder Loon op Zand) zijn overeengekomen met de Bibliotheek Midden-
Brabant. In dit convenant staan afspraken over de inhoud en vorm van de samenwerking 
en over de financieringsstructuur van het producten- en dienstenpakket die de bibliotheek 
de betrokken gemeenten aanbiedt. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking toe te zeggen aan het 
realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning aan de Hei-akker 27 te 
Kaatsheuvel. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten om het economisch uitvoeringsprogramma De 
Langstraat vast te stellen en ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om verschillende gemeentelijke landbouwpercelen te 
verpachten aan de pachters, die eerder deze percelen hebben gepacht. De eerder door 
de gemeente verpachte gronden gelegen aan de Sweensstraat te Kaatsheuvel, worden 
met ingang van dit jaar niet langer verpacht. Dit is gedaan, omdat deze pachtgronden op 
zeer korte termijn nodig zijn voor de gemeente voor de uitvoering van de ruimtelijke 
plannen bij de Sweensstraat.   
 

7. Het college van B&W heeft besloten om geen subsidie te verlenen aan de organisatie 
‘Open ateliers 0416’ voor het organiseren van een open atelierroute. Het subsidieverzoek 
past niet binnen de voorwaarden en uitgangspunten van het gemeentelijk subsidiebeleid. 

 


