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Art. 38-vraag: Lindenlommer en Kompas Oudenbosch, VERZONDEN 2 5 OKT 2» 
Geachte mevrouw Van Beek, 

Door de fractie Lokaal Halderberge zijn vragen gesteld over de herontwikkeling van de locatie 
Lindenlommer en Het Kompas te Hoeven. Zoals u zelf al aan geeft is de locatie Lindenlommer een 
complexe locatie voor herontwikkeling van vanwege het naast gelegen buurthuis Het Kompas in 
combinatie met de aanwezige bodemverontreiniging. Alle elementen hebben invloed op elkaar en 
kunnen daarom ook niet los van elkaar opgepakt worden. 

Ten aanzien van de bodemverontreiniging kan gemeld worden dat er reeds diverse onderzoeken 
uitgevoerd zijn inclusief een saneringsadvies. De laatste rapporten zijn pas onlangs definitief 
geworden. Alle onderzoeksresultaten betreffen een zeer technisch en complex verhaal. Deze 
resultaten willen wij op korte termijn aan u toelichten. 

Vanwege de samenhang van de diverse zaken, te weten herontwikkeling Lindenlommer, 
bodemverontreiniging en het buurthuis Het Kompas, is het college met u van mening dat 
communicatie en burgerparticipatie een zeer belangrijk aspect is. Hiertoe wordt momenteel een 
communicatieplan opgesteld. Wel is de communicatie/burgerparticipatie nog afhankelijk van te 
maken keuzes rondom de bodemsanering en het buurthuis. 

De door u aangehaalde woonvisie zal één van de kaders zijn voor de herontwikkeling van deze 
locatie. 
Vanwege de complexiteit en hoeveelheid van technische informatie heeft het college dan ook 
besloten u en de gemeenteraad te informeren middels een besloten informatiebijeenkomst op 
donderdag 23 november 2017. Een separate uitnodiging hiervoor volgt nog. De door u gestelde 
vragen zullen daarbij aan bod komen. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge 
de secretaris^ de burgemeester. 

mevrouw mr. C/G. Jacobs 

Cc ras^daeden 

mevrouw cks. J. Vonk - Vedder 
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