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Geachte raad,

Op de website van de gemeente werd het concept bestemmingsplan Buitenstad bekendgemaakt.
Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerp bestemmingsplan.

Wat ik mooi vind van het ontwerp Buitenstad is dat er is gekozen voor een werfkarakter en dat het
historische industri�le erfgoed in deze belangrijk wordt geacht.

Waar ik tegen ben is dat er geen helling is
, die moet in het bestemmingsplan worden opgenomen
� Een werf zonder boothelling bestaat niet, Maar kenmerkend voor dit plan dat meerder farces kent.
Zo zou je in de voormalige EMAB locatie Buitenstad experimentele vormen van woningbouw terug willen vinden. Dit is niet het
geval, het worden conventionele flats en woonhuizen. En voor een wijk , naast de meer dan 1100 jarige oude stad Zaltbommel,
de latere en hedendaagse vesting, verwacht je dat er verder gebouwd wordt op wat Zaltbommel uniek maakt, ook cultureel. Het
mag er totaal anders uitzien, maar moet �Bommels� voelen, niet "Rotterdams". Dat biedt dit bestemmingsplan en het
voorgaande DVO geheel niet.

Ik ben tegen het volgende:

Er wordt geen gebruik gemaakt van de bestaande werfhal, gebruik deze voor bijvoorbeeld een nieuwe Poorterij, de
Boemel of als alternatief voor het uitgaanscentrum naast de A2.
Er komen �werfblokken� die nergens in Bommel te vinden zijn. en daarnaast ver boven de huidige bebouwing
uitkomen, waardoor het waarschijnlijk vanuit de hele stad te zien is straks.
Kenmerkende praktijken in Zaltbommel als een piramide opbouw, laagbouw, zicht- en looplijnen, uniciteit van de
woningen (daken van Zaltbommel) en de unieke granulariteit van de bebouwing, worden in de Buitenstad vermeden.
Sterker nog: het lijkt wel of �Bommel� niet herkenbaar mag zijn, niet gevoeld mag worden in de Buitenstad. Deze de
vesting kenmerkende praktijken, moeten opgenomen worden in het bestemmingsplan.
Zonder (proces) enig vorm van onderzoek wordt het huidige unieke industri�le erfgoed van de grote machinefabriek (AH
en Lidl), de grote hal, de kraanbaan en het werfkantoor verwoest door eenvoudigweg de hal en het kantoor af te breken
en daar dan �nep historie� voor terug te zetten.
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Laat de hal en het kantoor staan in het bestemmingsplan.
De historische centrale ontsluiting van het gebied geldt alleen voor de AH en de Lidl en niet voor de bewoners van het
gebied, waardoor er veel autoverkeer en parkeerplaatsen langs de kades van de havens komen. Een gemiste kans op
prachtige promenades en autorloos vertier langs het water. Trek de centrale ontsluiting door in het gebied van
Waalbommel.

En dan de grondverontreiniging en de archeologischonderzoek. 
Ik ben er tegen dat de gebouwen op sokkels komen. Daardoor wordt de aanwezige vervuiling wordt de aanwezige vervuiling
afgedekt.
Er ontstaat dan ontstaat dan echter een groot risico dat de vervuiling door het boren en het grond-- en oppervlaktewateren en
het drinkwater intrekgebied komt. Afgraven, schoonmaken en goed funderen lijkt me een betere optie. Dan kun je meteen ook
onderzoek doen naar de archeologische artefacten die er zeker nog in het gebied onder de grond liggen.

Op basis van de bovenstaande argumenten heb ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Buitenstad.
Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met inachtneming van mijn zienswijze het ontwerp bestemmingsplan niet vast te
stellen/gewijzigd vast te stellen

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt.Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de
hoogte houdt. 

Hoogachtend,


