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Betreft: Ontwikkeling Locatie Lindenlommer en Kompas,  

 

 
Geacht college,  

 

Bij behandeling van de zomernota is de enorme behoefte aan woningbouw in Hoeven aan de orde geweest. Inmiddels ligt ter 

besluitvorming een mooi plan voor ons betreffende de locatie Reuzelaar. Het is duidelijk dat dit plan niet voorziet in de 

behoefte voor álle belangstellenden voor een woning in Hoeven. Echter ook locatie Lindenlommer komt vrij. Helaas hebben 

we nog steeds niks vernomen over (het proces van) plannenmakerij voor die locatie. 

Wij weten allen dat er bij de Lindenlommer vervuiling in het gebied is aangetroffen. Er is ook toegezegd dat er na de 

zomervakantie een behandelplan aan de raad wordt gepresenteerd. Dat wachten wij met belangstelling af. 

Gelet op de enorme belangstelling voor locatie Reuzelaar en het aantal te realiseren woningen aldaar is het duidelijk dat heel 

veel mensen teleurgesteld gaan worden. Het is logisch dat deze mensen vervolgens de ogen richten op een volgende locatie die 

in ontwikkeling komt, zijnde locatie Lindenlommer. Er is echter nog totaal niets bekend over de wijze waarop het proces van 

ontwikkeling op die locatie gaat plaatsvinden. Teleurstellend vinden wij dat, met name omdat nu, zoals wij beluisteren, veel 

woningzoekenden in het ongewisse blijven over eventuele mogelijkheden in Hoeven. 

 

Zoals wij allen weten bevindt zich in het gebied ook ons dorpshuis Het Kompas. Een gebouw van zeer grote maatschappelijke 

waarde dat door herinrichting van het gebied Lindenlommer een nog prominentere positie in het Hoevense maatschappelijke 

verkeer kan krijgen als bijvoorbeeld de route naar Het Kompas vanuit het centrum aangepast en korter wordt en als de 

omgeving aldaar meer uitstraling krijgt. 

 

Omdat het gebied Lindenlommer (en Kompas) in ontwikkeling misschien wel complexer is dan dat van de Reuzelaar hadden 

wij verwacht dat u inmiddels al een aanvang had genomen om met inwoners, omwonenden, Samenstichting, verenigingen en 

andere stakeholders het proces van ontwikkeling van het gebied in te gaan.  Daar hebben wij jammer genoeg nog niets van 

mogen vernemen. Dit zorgt voor onnodige onduidelijkheid bij woningzoekenden, maar ook bij al diegenen die afhankelijk zijn 

van een voorziening als Het Kompas. Vandaar mijn volgende vragen namens de fractie van Lokaal Halderberge: 

 

 In hoeverre staat het behandelplan van de vervuiling de aanvang van het proces van ontwikkeling in de weg? 

 Wat zijn uw ideeën over de aanvliegroute voor de ontwikkeling van het gebied, inhoudelijk en in tijd weergegeven? 

 Hoe worden burgers in het kader van burgerparticipatie in dit proces meegenomen?  

 Wat is de invloed van de aangepaste woonvisie (november?) op dit proces? 

 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gisela van Beek 

raadslid Lokaal Halderberge 


