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Geacht College,
Reeds een aantal jaren is Stichting De Boom met uw college en voorgangers daarvan in gesprek
over de Langesteeg. Doelstelling hiervan is dat een duurzame oplossing, als bedoeld in het
Convenant Groene Agenda, bereikt wordt.
De wethouders Van Beurden en Overweg hebben ons "uitgedaagd" om samen met andere
betrokkenen een finale oplossing aan te reiken.
Samen met bij de Langesteeg betrokken partijen Heijmans Vastgoed, Osinga en LTO hebben wij
varianten voor het gebied ontwikkeld en geanalyseerd, zoals:
1. Een combinatie van rood en groen in het Langesteeggebied;
2. Een grondruil met gronden ten zuiden van de Tabaksteeg tot aan de Amhemseweg;
3. Een grondruil met het perceel ten zuiden van de Tabaksteeg.
De na analyse voor alle partijen meer aanvaardbare variant is variant 3. Dit betreft de ruil van
circa 41,5 ha grond (eigendom van Heijmans Vastgoed en Osinga) in het Langesteeggebied
tegen circa 6,5 ha grond van Stichting De Boom en circa 1,5 ha van de gemeente ten zuiden van
de Tabaksteeg.
Op deze 8 ha worden 28 woningen en een park gerealiseerd.
Voor de verbeelding hiervan wordt verwezen naar bijgaand plan.
Wij verzoeken u (mede namens de grondeigenaren Heijmans Vastgoed B.V. en Osinga) om aan
te geven ofen zo ja, onder welke voorwaarden, uw gemeente bereid is om medewerking te
verlenen_aan deze ontwikkeling.
'Me^tffièqdelijke groet en hoogachting,
Namens SHditing De Boom, Heijmans Vastgoed B.V. en Osinga,
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Plangebied

schaal 1:2000

Model Tussen de Houtwallen
Wonen tussen twee houtwallen
28 woningen

schaal 1:2000

