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Zaltbommel, 15 september 2020 

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

 

Geachte college, 

 

Op de website van de gemeente werd het concept bestemmingsplan Buitenstad bekend gemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerp bestemmingsplan. 

In bijlage 3 bij het ontwerp bestemmingsplan geeft u een aantal berekeningen rond verkeer.  

1) In het ontwerp bestemmingsplan is sprake van ca 360 woningen, wat betekent dat er op basis van de uitgangspunten 

(1,7 auto voor grondgebonden woningen en 1,3 auto voor niet-grond gebonden woningen) ruim 500 auto’s in 

Zaltbommel bijkomen. Echter nergens lees ik over verkeersbewegingen van deze voertuigen. Kunt u daar meer inzicht in 

geven? Dit geeft namelijk een meer realistisch beeld van het te verwachten verkeer op de ontsluitingsroutes.  

2) In het onderzoek is gekeken naar de ontsluiting van het verkeer van de toekomstige bewoners van de buitenstad via 

de Steenweg (vanaf pagina 8). Hierbij wordt geconstateerd dat de Steenweg een beperkte toename van verkeer goed 

aankan. In de spits met fietsverkeer van en naar de scholen en op de rotondes is nu al met regelmaat sprake van 

opstoppingen en gevaarlijke situaties. Hoe ziet u de veiligheid van fietsers in relatie tot de behoorlijke toename van 

verkeer vanaf de Buitenstad? 

3) In het onderzoek wordt daarnaast gekeken naar de ontsluiting via de Steenweg tot aan de N322 en het viaduct naar 

de A2. Na de Steenweg komt er verkeer uit de dorpen bij, verkeer vanuit de Waluwe (waar nog steeds uitgebreid wordt), 

verkeer vanuit Den Bosch dat via de Provinciale weg file op de A2 probeert te vermijden en wellicht nog meer. Zeker met 

regenachtig weer is de N322 en het viaduct op dit moment al een knelpunt, los van het extra verkeer vanuit de 

Buitenstad.  

Het aantal auto’s en de daarmee samenhangende verkeersbewegingen - voortvloeiend uit de omvang van het plan 

Buitenstad hoe dit nu voorligt - zijn in mijn optiek niet in de volledige context bekeken en berekend. Daarmee geeft het 

onderzoek geen volledig beeld en wordt onvoldoende inzichtelijk of dit mogelijke problemen en daarmee 

veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.  

Op basis van de bovenstaande argumenten heb ik dan ook 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. 

 

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

 

Hoogachtend, 
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