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Via deze nieuwsbrief krijgt u de laatste informatie over het plan Hooivork II. Dit plan 
in De Moer bestaat uit 34 woningen verdeeld over diverse woningsoorten. Met 
Hooivork II ontstaat het noodzakelijke, aanvullende woningaanbod voor De Moer. 
 
Woonrijp maken 
In het voorjaar van 2014 maakte Hazenberg het eerste deel van Hooivork II woonrijp. 
Wij krijgen positieve opmerkingen over de uitstraling van dit gebied.  
 
Vanaf eind mei 2015 maakt Hazenberg ook de rest van Hooivork II woonrijp. Voor de 
komende zomervakantie is de Dorsvlegel helemaal bestraat en zijn alle 
parkeerplaatsen aangelegd. Dan is het werk aan de wegen helemaal klaar.  
 
Geluidsscherm 
Hooivork II ligt naast het bedrijf Hazenberg. Dat was alleen mogelijk met de komst 
van een geluidsscherm op de grens van de Dorsvlegel met Hazenberg. Dit 
geluidsscherm maakt vanaf het begin onderdeel uit van het plan en beschermt de 
vergunde rechten van Hazenberg. 
 
Het geluidsscherm krijgt een natuurlijke uitstraling. De buitenkanten van het 
geluidsscherm bestaan uit kokosmatten. Kokos is een natuurlijk product en daarmee 
geschikt als aanvulling op het landelijke karakter van De Moer.  
Voor het geluidsscherm laten we ook klimplanten plaatsen, zodat het scherm 
helemaal begroeit. 
 
Hazenberg plaatst het geluidsscherm. De voorbereidingen op de plek zelf starten 
half mei 2015. Ongeveer 6 weken later is het geluidsscherm geplaatst.  
Hazenberg stemt de werkzaamheden voor het geluidsscherm en het woonrijp maken 
op elkaar af. Dit gebeurt allemaal in hetzelfde gebied. 
 

 
Voorbeeld van geluidsscherm met kokos-afwerking 
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Groen en spelen 
Voor Hooivork II is in 2014 een werkgroep ‘groen en spelen’ opgericht. Deze 
werkgroep maakte plannen voor de inrichting van de groenstroken in de woonbuurt. 
Voor de uitvoering van deze plannen vroegen we prijzen op. De wensen en het 
beschikbare budget bleken te ver uit elkaar te liggen. De werkgroep stelde daarom 
de plannen bij.  
 
De werkgroep regelde zelf extra budget voor speeltoestellen bij de Rabobank. Een 
mooi resultaat.  
 
Wilt u weten wat de plannen zijn? Vraag het de leden van de werkgroep. Zij vertellen 
u graag wat zij samen hebben bedacht. 
 
We proberen de speeltoestellen voor de komende zomervakantie te laten plaatsen.  
Het groen planten we waarschijnlijk in het najaar van 2015. 
 
Tijdelijk lagere grondprijs 
We realiseerden Hooivork II om de leefbaarheid van De Moer een extra impuls te 
geven. De realisatie van Hooivork II startte in de economische crisis. Een grote 
groep jongeren nam ondanks deze crisis toch de stap en bouwde hun woningen. 
Een mooi begin van de woonbuurt.  
 
De verkoop van de overige bouwkavels verloopt minder snel als we hadden gedacht. 
De woningmarkt lijkt wel te verbeteren. De gemeente besloot daarom om de 
grondprijs voor gemeentelijke bouwkavels in Hooivork II tijdelijk te verlagen. Deze 
tijdelijke verlaging van de grondprijs is een extra stimulans. U las dit misschien al in 
de krant of hoorde het van anderen.  
 
De Moer is een mooie woonomgeving. Met deze financiële stimulans willen wij 
eventuele twijfel bij mogelijke kopers wegnemen. We verwachten dat daardoor 
Hooivork II nog eerder klaar is.  


