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Datum: 16-09-2020
Aan: Gemeente Zaltbommel
Uw ref: NL.IMRO.0297.ZBMBP20190018-VO01 

Mijn gegevens:

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u mijn zienswijze aangaande de plannen Buitenstad Zaltbommel.

Hoewel ik niet tegen stedelijke ontwikkeling ben op het geplande terrein, heb ik de volgende bezwaren:

- het aantal woningen is te hoog: voornamelijk in de zin dat verkeerstechnisch de ontsluiting met de
Waalbandijk en de Steenweg tot problemen zal leiden. Nu al is oversteken van de Steenweg een gevaarlijke
onderneming (ter hoogte van de Beersteeg) vanwege de verkeersdrukte, en hard rijden. Dit zal verslechteren
met de toename van honderden verkeersbewegingen per dag. 

- de bebouwing is te massaal: de bouwmassa's staan niet in verhouding tot de rest van de bebouwing in de
binnenstad. 

- er is onvoldoende compensatie voor groen: voor elke vierkante meter stedelijke bebouwing, dient ook een
evenredig stuk groen te worden gereserveerd om de leefbaarheid te waarborgen. Mijn voorstel: laat de
Beersteeg-West onbebouwd om groen tegenwicht te bieden aan de stadsuitbreiding. 

- bomen: ondanks de stedelijkheid van het terrein staan er ook een behoorlijk aantal grote en oude bomen.
Het lijkt erop dat er voor deze bomen straks geen plaats meer is. Ik pleit voor behoud van de bomen op het
terrein.

- gevaar voor het water: er wordt ingegrepen in de stroming van de Waal. De gevolgen hiervoor zijn
onvoldoende onderzocht en onbekend.

- weinig sociale cohesie: er is te weinig ruimte gereserveerd voor (bijvoorbeeld) een boulevard met terrassen
of een open plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

- lichtoverlast door autolampen: de ontsluiting op de dijk zal leiden tot 'lichtoverlast' bij de bewoners van de
Beersteeg van het licht van de koplampen van de auto's die de Buitenstad verlaten. Dit omdat de 'oprit' haaks
staat op deze bebouwing.

- parkeren: wanneer gaat Zaltbommel ook voor ondergronds parkeren? Kijk naar Den Bosch (de Arena en de
St. Jansparkeergarage), of Leiden (de Lammermarkt). Er is ingezet op parkeren onder de grond, auto's te
weren en de lokale winkels toegankelijker te maken voor bezoekers. Het gevolg: lokale economische bloei.
Er dient een totaaloplossing te komen voor de parkeerdruk op Zaltbommel. De ontwikkeling van de
Buitenstad is de ideale aanleiding om hierin te voorzien in de vorm van een grote ondergrondse garage. Het
blijven aanleggen van parkeerterreinen (al dan niet in het groen, zoals in de Beersteeg-West) verrommelt het
straat- en stadsbeeld met rijen auto's en zorgt voor nodeloos grondgebruik. 

Graag ontvang ik uw bevestiging van dit schrijven.

Met vriendelijke groet,


