
 
Aan de bewoner(s) van 
Livingstonelaan 3 
2803 EL  GOUDA 
 

 
Onze ref.: SB/HM/0268   Utrecht, 22 april 2020
 
 
Betreft: Gouda, Livingstonelaan 54 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij zijn eigenaar van het voormalige verpleeghuis Bloemendaal aan Livingstonelaan 54  
te Gouda. Wij zijn voornemens om dit pand op termijn te slopen en te vervangen voor 
nieuwe woningen. Hiervoor hebben we een mooi plan gemaakt dat bestaat uit 59 
voornamelijk grondgebonden woningen.  
 
Het plan kent veel water en groen, wat in combinatie met de positionering van woningen 
langs korte, informele ontsluitingsstraatjes zorgt voor een ontspannen, welhaast dorpse, 
setting. Ons plan beoogt om op een goede wijze aan te sluiten op zowel de 
Livingstonelaan als de Bloemendaalseweg. En het zal de verbinding tussen deze twee 
wegen versterken doordat er via de informele ontsluitingsstraatjes doorzichten gecreëerd 
worden tussen de Livingstonelaan en Bloemendaalseweg.  
 
Onlangs is de bestemmingsplanprocedure gestart, die nodig is om ons plan mogelijk te 
maken. Normaliter organiseren wij gedurende deze procedure een inloopavond waarop 
wij een ieder informeren over onze plannen. De coronacrisis en de daaraan verbonden 
maatregelen zorgen er echter voor dat het organiseren van een inloopavond momenteel 
niet mogelijk is.  
 
Wij willen u echter toch zo goed mogelijk informeren over onze plannen. Daarom hebben 
wij besloten om onze plannen te tonen via onze website: 
http://www.bloemendaalseweggouda.nl . Op deze website vindt u onze planvisie en ziet u 
hoe wij die visie hebben vertaald in een stedenbouwkundig plan. Ook tonen wij 3D 
beelden van wat een uitwerking van dit stedenbouwkundig plan kan zijn.  
 
Wij hopen u via de genoemde website op een goede wijze te kunnen informeren. 
Mochten niet al uw vragen over ons plan beantwoord worden via de website, dan kunt u 
rechtstreeks contact met ons zoeken via het contactformulier op de website.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
LEVENSSTEEN B.V. 

 

Stefan Boere 
Senior Projectmanager 
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