
Zienswijze tegen bestemmingsplan

Aan de B&W van de gemeente Zaltbommel

Hogeweg 11 

5301 LB Zaltbommel

Zaltbommel, 16 september 2020

Betreft: zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan Buitenstad van 9 juli 2020 
(NL.IMRO.0297.ZBMBP20190018)

Geacht college,

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

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerp bestemmingsplan. 

Allereerst wil ik kenbaar maken; het volledig eens te zijn met de standpunten van de 
Vereniging Vestingstad Zaltbommel, zoals deze ook verwoord zijn in o.a. de door hun 
ingediende zienswijze van 14 sept. 2020.

Mijn grootste ergernis bestaat uit het feit dat bij uitbreidingen aan de rand van ONS 
BESCHERMD STADSGEZICHT projectontwikkelaars NOOIT worden teruggefloten wanneer er 
geen goede onderbouwing is op welke wijze de plannen aansluiten bij de vastgelegde 
karakteristieke waarden van Zaltbommel. De Raad neemt hier niet de wettelijk verplichte 
verantwoordelijkheid in het bewaken van ONS BESCHERMD STADSGEZICHT.

01 - Massale bebouwing qua volume en hoogte zoals in het plan, versterken niet de waarden 
van het aangrenzende gebied, ONS BESCHERMD STADSGEZICHT, sterker nog; er is sprake van 
een ERNSTIGE AANTASTING van deze waarden.

Al vele jaren worden in het rivierengebied offers gebracht door direct betrokkenen in het kader 
van het landelijke overheidsbeleid RUIMTE VOOR DE RIVIER. Niet alleen emotioneel maar ook 
financieel wordt op ons een beroep gedaan uit oogpunt van de hoogwater-veiligheid. Blijkbaar 
geldt dit alleen voor de inwoners van het rivierengebied en niet voor de commerciële belangen 
van projectontwikkelaars. Waarom neemt de Raad hierin niet hun verantwoordelijkheid in het 
belang van onze veiligheid en volgt het landelijke overheidsbeleid RUIMTE VOOR DE RIVIER.

02 – Buitendijkse grootschalige bebouwing ook nog eens op een terp in het stroomgebied van 
de Waal strookt niet met het veiligheidsbeleid RUIMTE VOOR DE RIVIER, sterker nog; de door 
de bewoners in het rivierengebied gemaakte offers mbt hoogwater-veiligheid worden teniet 
gedaan.



WAAROM op deze plek?????  Geldmaken met het uitzicht op de rivier!!

Conclusie: 

STOP MET DEZE DWALING. GEEF ONS UITZICHT OP DE RIVIER NIET WEG AAN 
HET KAPITAAL. 

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 vast te stellen.

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

Hoogachtend,

,  

Tel: 06


