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Geachte college,

Op de website van de gemeente werd het concept bestemmingsplan Buitenstad bekendgemaakt.

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerp bestemmingsplan.

Wij zijn van mening dat het aanpakken van het gebied Buitenstad zeker een toegevoegde waarde kan 
hebben voor Zaltbommel, waarbij met zorg behoud van historische waarde, werfkarakter en de industriële 
uitstraling het Zaltbommel een extra uitstraling zou kunnen geven. De absolute nadruk zal ten alle tijden op 
de historische pittoreske binnenstad moeten blijven

Echter de plannen laten een totaal ander beeld zien. Te groots, te lomp, teveel, te uitbundig, te hoog, te 
kolossaal zijn de woorden die ons dan binnenvallen. Niets verfijnds wat de verbinding met de binnenstad 
maakt, een connectie in stijl, bouw en grootte is niet zichtbaar.

-Conventionele flats van 7 verdiepingen, zonder meer veel te hoog. Wanstaltelijk in aanzien vanaf de Waal, 
het ontneemt het zicht op de prachtige skyline in het groen van het historische Zaltbommel. Het beeld wordt 
opgeslokt door grootse hoge bebouwing. Bebouwing met maximale hoogte van de bestaande hal zou 
acceptabel zijn.

-De complete woonwijk waarvan de invulling niet goed is terug te vinden. Met het aantal geplande woningen 
niet te overzien wat voor overlast dat gaat geven met verkeer, parkeren en drukte op de toegangswegen 
vanaf de Steenweg en Gamerschedijk. Daarbij nog niet meegenomen het aantal bezoekers van de AH en Lidl.

-Buitenstad heeft voor ons een toegevoegde waarde mits behoud van historische waarde, bv. van de hal. 
Waarom geen restauratie en behoud van stukje geschiedenis?

Het uit de grond stampen van een nieuwe grote woonwijk is niet met stijl en respect. De geruchten die 
tevens gaan dat de buitenstad gebouwd gaat worden op verontreinigende grond, problemen die ontstaan 
door stuwing in de Waal door de bouw in het rivierbed, gaan ons wat ver om daar een mening over te 
vormen. Maar het draagt niet bij in het vertrouwen.



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.

Hoogachtend,

 en 

 


