
De raad der gemeente Loon op Zand; 

iVllNUTE 

gemeente loan op zand 

gelezen het voorstel van de Commissie Ruimtelijke Ordening 
d.d. 4 januari 1994, nr. 12/94; 

overwegende, dat het ontwerp van het struetuurplan "De 
wereld van de Efteling" met ingang van 15 oktober 1993 
gedurende een maand voor een ieder ter inzage heeft gelegen 
in het gemeentehuis; 

dat van de nederlegging mededeling is gedaan in het Week
journaal en in de Nederlandse Staatseourant van 14 oktober 
1993, alsmede op de in deze gemeente gebruikelijke wijze; 

dat in deze bekendmaking melding is gemaakt dat een ieder 
gedurende voornoemde termijn bevoegd is bezwaren in te 
dienen bij de gemeenteraad van Loon op Zand; 

dat van deze mogelijkheid door de volgende personen gebruik 
is gemaakt: 

1. ARAG Reehtsbijstand te Leusden, namens de heer 
J.A.C.M.Kuypers, wonende te Biest-Houtakker, Akker
straat 16, bij brieven van 2 en 18 november 1993; 

2 . de heer W.M.Wiltenburg, wonende te Kaatsheuvel, Bern
sehoef 1, bij brieven van 2 en 12 november 1993; 

3. de heer Ing.M.J.de Kort, wonende te Kaatsheuvel, 
Parkstraat 9, bij brief van 3 november 1993; 

4. de Milieuwerkgroep Loon op Zand, seer. Abraham Bloe
maertstraat 18 te Kaatsheuvel, bij brief van 8 novem
ber 1993; 

5. Kampeereentrum "'t Hoekske", gevestigd te Kaatsheuvel, 
van Haestreehtstraat 22-26, bij brief van 9 november 
1993; 

6. de heer J . W.J.de Kort, wonende te De Moer, Pastoor 
Kampstraat 18, bij brief van 8 oktober 1993; 

7. de heer H.Mathijssen, wonende te Kaatsheuvel, Bernse
hoef 9, bij brief van 10 november 1993; 

8. Vriens Consulting te Moergestel, namens de firma J.van 
Loon en Zn., gevestigd te Kaatsheuvel, Duiksehoef 12, 
bij brief van 13 november 1993; 

9. de Milieuvereniging "De Twee Kwartieren", seer. Eelip
tica 11 te Loon op Zand, bij brief van 12 november 
1993; 

10. de Brabantse Milieufederatie, Spoorlaan 434b te Til
burg, bij brief van 12 november 1993; 

11. de Vereniging Natuurmonumenten, gevestigd te 's-Grave
land, Noordereinde 60, bij brief van 12 november 1993; 

12. de heer G.H.M.van Bragt, wonende te Kaatsheuvel, 
Dreefseweg 68, bij brief van 11 november 1993. 
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VERVOLGVEL 

nununer 2 

dat moet warden geconcludeerd dat reclamanten hun bezwaren 
tijdig en voorzien van de vereiste motivering hebben inge
diend en op grand daarvan ontvankelijk zijn; 

dat zij overeenkomstig het daartoe bepaalde in de "Verorde
ning inzake de behandeling van beroep- en bezwaarschriften 
door de raad van de gemeente Loon op Zand" door de commissie 
ruimtelijke ordening in de gelegenheid zijn gesteld hun 
bezwaren mondeling toe te lichten; 

gezien het advies van de Commissie Ruimtelijke Ordening d.d. 
4 januari 1994; 

gelet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de "Verorde
ning inzake de behandeling van beroep- en bezwaarschriften 
door de raad van de gemeente Loon op Zand"; 

b e s 1 u i t 

I de reclamanten, als genoemd onder 1 tot en met 12, in 
hun bezwaren ontvankelijk te verklaren; 

II de bezwaren van de reclamanten, genoemd onder 1, 2, 7 
en 8, voorzover ze betrekking hebben op de bereke
ningsmethodiek voor het bepalen van de omvang van de 
hinderzones gegrond en voor het overige ongegrond te 
verklaren; 

III de bezwaren van de reclamanten, genoemd onder 4 en 11, 
voorzover ze betrekking hebben op het plegen van 
boscompensatie in het gebied "Lobelia" gegrond en voor 
het overige ongegrond te verklaren; 

IV de bezwaren van de reclamant, genoemd onder 3, 5, 6, 
9, 10 en 12, ongegrond te verklaren. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 januari 
1994. 

De raad voornoemd, 

, de secretaris 

, de voorzitter 




