
 

 

De gemeente werkt aan uitbreiding van het 

woningaanbod in de kern De Moer. Met 34 

nieuwe woningen in Hooivork II zijn er ook 

meer mogelijkheden voor starters en 

doorstromers om in De Moer te wonen.  

 

Bestemmingsplan 

Het ontwerp is gemaakt en vastgelegd in het 

bestemmingsplan “Hooivork II, De Moer”. De 

gemeenteraad heeft dit plan 22 september 

2011 vastgesteld en op 15 december 2011 is 

dit bestemmingsplan onherroepelijk geworden. 

 

Bouwrijp maken 

De aannemer gaat aan de slag. De fundering 

van de wegen wordt gegraven en gevuld met 

puinverharding. Ondergronds wordt het 

rioolstelsel (vuil- en hemelwaterafvoer) 

aangelegd. De nutspartijen leggen kabels en 

leidingen voor gas, water en elektriciteit. 

 

Verkoop 

De gemeente verkoopt (via Van de Zande 

Makelaardij) bouwkavels aan 

geïnteresseerden. Bij grote interesse worden 

de bouwkavels verloot. 

 

 

Bouwen 

Als het gebied bouwrijp is gemaakt, wordt 

gestart met de bouw van de woningen. Het 

plan is geënt op zelfbouw. Alleen een huis 

(laten) bouwen of juist met een groep mensen.  

 

Woonrijp maken 

Als de woningen zijn gebouwd, wordt de 

openbare ruimte door de aannemer afgewerkt. 

De straten worden definitief bestraat en 

trottoirs aangelegd. Verder wordt de definitieve 

verlichting aangebracht.  

 

Beheer 

De aannemer blijft een half jaar tot een jaar na 

woonrijp maken verantwoordelijk voor het 

beheer van de openbare ruimte. Daarna komt 

het beheer volledig te liggen bij de gemeente. 

 

Kijk voor actuele informatie op: 

www.loonopzand.nl  

stuur een e-mail: hooivork@loonopzand.nl  

bellen kan ook: Rick Dusée, projectleider, 

0416-289348 

Hooivork II – De Moer  

Hooivork II is een bouwplan in de Moer van 34 wonin gen. Het plan ligt tussen de woningen aan 

De Hooivork, de Zijstraat en de Middelstraat en het  bedrijf Hazenberg.  

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De volgende stap is de aanleg van wegen en 

nutsvoorzieningen. Daarna kan worden gestart met de  bouw van de woningen. U kunt hier zelf 

een woning (laten) bouwen. 


