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d\plain\f0Geachte heer/mevrouw,

d\plain\f0
d\plain\f0Bij deze reageer ik op het bestemmingsplan NL.IMRO.0927.ZBMBP20190018-V001, in de volksmond bekend als
Buitenstad Zaltbommel.
d\plain\f0Bebouwing op de voorziene locatie kan ik prima inkomen. Zeker wanneer daar een combinatie van wonen en cultuur of
werk gerealiseerd kan worden. Het huidige plan dat er ligt is groot en hoog en niet anders te omschrijven als megalomaan. Vanuit
het oogpunt van projectontwikkelaar te begrijpen om zo maximaal te profiteren van bebouwing op de beschikbare ruimte.
Onbegrijpelijk dat een gemeenteraad daar in mee zou gaan anders dan dat iemand zijn of haar ego heeft verbonden aan het
realiseren van dit groteske en lelijke plan. Plan zou niet misstaan in Rotterdam tussen hoogbouw die daar al is, maar met alle
laagbouw aan de Waal in Zaltbommel is het plan stuitend.
d\plain\f0Dat daar sociale woningbouw gerealiseerd gaat worden, gelooft de gemeenteraad ook zelf niet hoop ik. De
projectontwikkelaar zal ongetwijfeld terugkomen met dat dit uiteindelijk toch niet rendabel blijkt voor het realiseren van de
bebouwing.

d\plain\f0
d\plain\f0Ander punt is dat de gemeente zich waarschijnlijk niet heeft gebogen over de gevolgen voor het verkeer. Ik heb
gemerkt dat als de bewoner van de Marten van Rossemsingel dat bij de bouwplannen op het oude van Voorden terrein bij de
KW weg, de bebouwing aan de Gisbert Schairtweg en in het verlengde de Marten van Rossemsingel richting Bosschstraat daar
in ieder geval geen rekening mee is gehouden.
d\plain\f0Wanneer je daar iets van zegt, is de mededeling dat dat niet zo is. Dat geeft weinig vertrouwen in dat de gemeenteraad
en medewerkers van de gemeente zitten te wachten op mening van burgers, maar ik hoop dat de gemeenteraad het huidige
abjecte en megalomane plan buitenstad in de prullenbak gooit en tot iets komt dat recht doet aan de huidige bebouwing van de
historische binnenstad van Zaltbommel en deze niet wegdrukt achter een muur van bebouwing aan de Waal.
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d\plain\f0Vriendelijke groet, 
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