
Nieuwsbrief  
Hooivork II 

 

In deze  
Nieuwsbrief: 
 
• Stedenbouw-

kundig plan  
 
• Ruimte voor 

starters 
 
• Onderzoeken 
 
• Bestemmingsplan 
 
• Informatieavond 
 
 
 
 
Meer informatie:  
www.loonopzand.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

September 2010 

nummer 2 

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van 
het bouwplan Hooivork II. Dit plan in De Moer omvat ongeveer 30 woningen verdeeld 
over diverse woningtypen. Met de Hooivork II ontstaat het, zo gewenste en 
noodzakelijke, aanvullende woningaanbod voor De Moer.  
 
Stedenbouwkundig plan 
Op dit moment ligt er een concept stedenbouwkundig plan voor Hooivork II. 
Uitgangspunten hierin zijn dat de nieuwe buurt aansluit op Hooivork I en een dorpse 
sfeer en uitstraling krijgt.   
 
Hooivork II: een nieuwe woonbuurt voor De Moer met centraal een groene zone. De 
woningen liggen om deze zone heen. De uitbreiding bestaat uit woningen voor 
ongeveer 10 starters en 10 tot 15 doorgroeiers. Daarnaast komen aan de randen 
vrijstaande woningen. In onderstaand concept stedenbouwkundig plan is een beeld 
gegeven van de mogelijke indeling van Hooivork II. Op dit moment wordt nog 
gewerkt aan de definitieve plannen. 
 

 
Figuur 1: CONCEPT stedenbouwkundig ontwerp Hooivork II 
 
Ruimte voor starters  
Kopersvereniging De Moer heeft op advies van de gemeente een provinciale 
subsidie ontvangen voor de voorbereiding van het plan. Deze vereniging krijgt in 
Hooivork II ruimte voor het laten bouwen van starterswoningen en woningen voor 
doorstromers. Formeel moeten nog wel overeenkomsten worden gesloten tussen de 
gemeente, de kopersvereniging en Casade.  
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De Kopersvereniging De Moer heeft als grote afnemer van woningen (circa 20 
woningen) in het plan enthousiast en prettig meegedacht over de plannen voor 
Hooivork II. De vereniging heeft haar rol zeer serieus opgepakt en is met goede 
ideeën en opmerkingen gekomen. Ook de Welstandscommissie heeft haar reactie 
gegeven op het plan en de bijbehorende beeldkwaliteit. Het plan en de 
uitgangspunten zijn positief ontvangen.  
 
Onderzoeken 
In het gebied zijn bijna alle noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd. Er zijn in het 
gebied geen archeologisch waardevolle objecten in de bodem aangetroffen. Tijdens 
de bouw zal hier ook nog nadrukkelijke aandacht voor zijn. Een akoestisch 
onderzoek is uitgevoerd voor het bedrijf Hazenberg. Hieruit blijkt dat met beperkte 
maatregelen een goed woonklimaat realiseerbaar is voor de toekomstige bewoners 
van Hooivork II. 
 

 
Foto 1: straatnaambordje “de Hooivork” 
 
Bestemmingsplan  
Wij overwegen om, als proef, het plan Hooivork II een kortere bestemmingsplan-
procedure te laten doorlopen. Pas na een nog te houden informatieavond wordt de 
keuze gemaakt tussen de normale of de verkorte procedure.  
 
De verkorte procedure houdt in dat de resultaten van de onderzoeken en het 
stedenbouwkundig plan de basis zijn voor het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan 
leggen we direct ter visie. Dit betekent dat u het plan kunt bekijken en uw reactie of 
bezwaar kunt indienen.  
In de normale bestemmingsplanprocedure wordt eerst een voorontwerpbestem-
mingsplan ter visie gelegd, waarna een ontwerpbestemmingsplan volgt dat ook weer 
ter visie wordt gelegd. De stap van het voorontwerpbestemmingsplan slaan we met 
de verkorte procedure dus over.  
 
Informatieavond 
Uiteraard willen we u wel, voordat we het ontwerpbestemmingsplan ter visie leggen, 
de mogelijkheid geven uw reactie op het plan kenbaar te maken. Hiervoor 
organiseren we eind september/begin oktober een informatieavond. Tijdens deze 
avond komen de onderzoeken, de procedure, het vervolg en de planning uitgebreid 
aan bod. De informatieavond wordt aangekondigd in de Duinkoerier. 
 
 
 


