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In deze nieuwsbrief geven wij u nadere informatie over de voortgang van het 
bouwproject Molenwijck-Zuid fase 3 en 4. Dit plan ligt aan de zuidkant van het dorp 
Loon op Zand. Jansen Bouwontwikkeling bouwt hier ongeveer 90 woningen. 
 
Onherroepelijk bestemmingsplan 
De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan “Molenwijck-Zuid fase 3 en 4” in 
oktober 2014 vast. Tegen dit plan stelden verschillende personen een beroep in bij 
de Raad van State. Op 27 mei 2015 verklaarde de Raad van State de ingestelde 
beroepen ongegrond. Het bestemmingsplan is daardoor nu onherroepelijk. Dit houdt 
in dat de bouw van de nieuwe woonwijk daadwerkelijk kan starten.  
 
Omgevingsvergunning 30 woningen 
Wij hebben inmiddels omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de eerste 
30 woningen.  
 
Zie onderstaande situatieschets.. 
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Start verkoop 
Op  20 juni 2015 startte de verkoop van de eerste woningen. 
 

 
 
Start werkzaamheden 
Ter voorbereiding op de bouw van de woningen wordt eerst een gedeelte van het 
terrein bouwrijp gemaakt. Het gaat hier om onder meer het weghalen van beplanting, 
de kap van diverse bomen, het afgraven en aanbrengen van zand, het leggen van 
riolering en dergelijke. 
 
Jansen Bouwontwikkeling start in september/oktober 2015 met deze 
werkzaamheden. 
 
Route bouwverkeer 
We willen de overlast van bouwverkeer voor bewoners van Loon op Zand beperken. 
Met Jansen Bouwontwikkeling is daarom afgesproken dat bouwverkeer de route 
Kasteellaan - Kasteelhoevenweg - Gildeweg - Rentmeesterstraat volgt. Op deze 
wijze voorkomen we zoveel mogelijk dat bouwverkeer in woonstraten rijdt. 
 
Aanvraag kap boom 
De gemeenteraad besloot in september 2013 om de eik in het plan te kappen. 
Daarvoor dienen we een aanvraag omgevingsvergunning in. De aanvraag publiceren 
we in de Duinkoerier. 


