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1. Het college van B&W heeft besloten om aan de bibliotheek Midden Brabant middelen ter 
beschikking te stellen voor het project “bibliotheek producten”, die zijn aangevraagd door 
5 basisscholen en 6 instellingen voor kinderopvang / peuterarrangementen. Het doel 
hiervan is om het (voor)lezen thuis en op scholen en voorscholen te stimuleren, in het 
kader van VVE. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking te verlenen voor de bouw 
van een bijgebouw en een schutting bij de woning Leemkuilen 23 in Kaatsheuvel. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de projectopdracht voor de 
definitiefase van het project De Hil te Kaatsheuvel. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de projectopdracht voor de 
ontwerpfase/definitiefase van het project Nieuwevaert te Kaatsheuvel. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking te willen verlenen voor het 
realiseren van 9 woningen in de bestaande bebouwing op het perceel Rechtvaart 2 in 
Kaatsheuvel. Voor een meer definitieve beslissing zijn nog aanvullende gegevens nodig 
en die moeten nog aangeleverd worden. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om met een grondeigenaar binnen het project 
Sweensstraat-West een grondruil aan te gaan. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten om met betrekking tot het programma ‘Bruisend 
Dorpshart’; de gemeenteraad te adviseren om kennis te nemen van de inhoud van de 
voortgangsrapportage 2015-3 en ook te adviseren om de herziene grondexploitatie 1-1-
2016, inclusief begroting 2016 vast te stellen. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking te verlenen aan het 
realiseren van buitenschoolse kinderopvang (sport-bso) bij sportverenigingen HV DESK in 
Kaatsheuvel en vv Uno Animo in Loon op Zand voor een periode van 3 jaar. 
 

9. Het college van B&W heeft besloten in principe medewerking te verlenen voor de 
verplaatsing van de woning op het perceel Hoekje 12 te Kaatsheuvel naar het kadastrale 
perceel O530. 

 


