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Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van 
het bouwplan Hooivork II. Dit plan in De Moer omvat 34 woningen verdeeld over 
diverse woningtypen. Met de Hooivork II ontstaat het, zo gewenste en 
noodzakelijke, aanvullende woningaanbod voor De Moer. 

Raadsbesluit bestemmingsplan 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan Hooivork II is een zienswijze ingediend. Het 
college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad over deze 
zienswijze. In de vergadering van 22 september 2011 neemt de gemeenteraad een 
besluit over het advies van het college. Als de gemeenteraad akkoord gaat, is het 
bestemmingsplan vastgesteld. Gaat de gemeenteraad niet akkoord, dan moet het 
college een nieuw advies aan de gemeenteraad sturen. 
Na vaststelling ligt het bestemmingsplan 6 weken ter visie. In deze periode kan bij de 
Raad van State beroep worden ingesteld tegen het raadsbesluit. In principe is dit 
alleen mogelijk voor personen die een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 
hebben ingediend. In de formele publicatie van het raadsbesluit zal meer informatie 
staan over de voorwaarden en mogelijkheden om beroep in te stellen tegen het 
raadsbesluit. Als er een beroep wordt ingesteld, loopt het plan veel vertraging op.  

Bouwverkeer via de Dorsvlegel 
Gemeente en grondeigenaar zijn akkoord over aankoop van de grond die nodig is voor 
de tweede ontsluiting van Hooivork II. Bouwverkeer wordt via deze weg geleid. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft al een naam vastgesteld voor de 
nieuwe weg: “Dorsvlegel”. 
 

 
Foto 1: de locatie van de Dorsvlegel 

Bouwkavels te koop 
Na de zomervakantie van 2011 start de gemeente met de verkoop van bouwkavels. De 
verkoop van bouwkavels gebeurt via makelaars, die in opdracht van de gemeente 
werken. Via deze makelaars kunt u binnenkort uw interesse in een bouwkavel kenbaar 
maken. De bouwkavels worden via loting verkocht. Binnenkort verschijnt meer 
informatie op de website van de gemeente Loon op Zand. 


