
Nieuwsbrief  
Hooivork II 

 

In deze  
nieuwsbrief: 
 
• Bouwrijp maken 
 
• Overlast 
 
• Archeologie 
 
 
 
 
 
Meer informatie 
Kijk voor meer 
informatie op de 
website   
www.loonopzand.nl  
 
Bij vragen kunt u 
contact opnemen 
met de projectleider 
Rick Dusée, via 
0416-289348 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mei 2012 

nummer 5 

De realisatie van Hooivork II gaat beginnen. Hazenberg BV maakt het plan geschikt 
om te gaan bouwen. De archeologen hebben groen licht gegeven om te kunnen 
beginnen. De werkzaamheden van de aannemer veroorzaken de komende tijd 
overlast voor de omgeving. Onze excuses hiervoor. 
 
Bouwrijp maken 
De voorbereidingen zijn afgerond. Eindelijk kan er een schop de grond in. Of beter 
gezegd de graafmachine kan aan het werk. Binnenkort gaat de lokale aannemer 
Hazenberg BV aan de slag. Hij maakt Hooivork II gereed voor de bouwfase en 
uiteindelijk ook voor de bewoning van het gebied.  
 
De aannemer is begonnen met de voorbereidingen. Over enkele weken worden de 
grotere graafwerkzaamheden uitgevoerd. Dit zijn belangrijke ingrepen zoals de 
aansluiting van de nieuwe riolering op de bestaande riolering in De Hooivork en de 
herinrichting van de doodlopende stukken weg.  
 
De verwachting is dat de aannemer zijn werkzaamheden net voor of na de bouwvak 
van 2012 afrondt. Daarna kan de bouw van de woningen starten. De afwerking van 
de straten en het plaatsen van groen vindt pas later plaats. 
 
Overlast 
Er wordt gewerkt in bestaand woongebied. Dat brengt overlast met zich mee. De 
gemeente en de aannemer proberen deze overlast tot het minimum te beperken. Het 
zal helaas niet lukken het werk uit te voeren zonder dat omwonenden daar op enige 
manier hinder van ondervinden. Wij hopen op uw medewerking en begrip. 
 
Als u toch te veel hinder ondervindt, dan horen wij dat graag. Dan proberen we een 
oplossing te vinden.  
Bel ons: 0416 – 289 348 
Of stuur een mail: hooivork@loonopzand.nl 
 
Archeologie 
De archeologen hebben in april 2012 in het gebied enkele sleuven gegraven. Deze 
sleuven zijn onderzocht op de aanwezigheid van archeologisch waardevolle 
voorwerpen in de bodem. De archeologen hebben niets gevonden en verwachten 
ook niets te vinden. Het gebied is daarom door de archeologen vrijgegeven voor de 
bouwwerkzaamheden.  
 
 


