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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.

Wat een belachelijk plan om de Bijlmer aan de Waal te gaan bouwen. Wie haalt dit in zijn hoofd? De 

zichtlijnen uit de stad worden volledig weggenomen door een gigantisch bouwblok dat veel te groot, 
veel te compact en veel te hoog is. Bovendien werpt het een overdonderende schaduw over onze 

historische binnenstad, juist aan de entree van de vesting.

Waardering van het historisch karakter van de stad. De ontwikkelingen van de buitenstad zouden 

aansluiting moeten hebben met het historisch karakter van de vestingstad. De huidige plannen 

hebben dit totaal niet en halen juist het historische karakter onderuit.

De bestaande loods is uniek en moet behouden blijven. Het zou mooi zijn om er een nieuwe 

bestemming voor te vinden, maar af breken nooit!! Sterker, deze loods en bijbehorende werf heeft 
een rol in de historie van Zaltbommel en zou monumentale status moeten krijgen. Hetzelfde geldt 
voor de hellingbaan.

Verontreinigingen in de grond dienen opgeruimd te worden, niet afgedekt. Wij dienen onze 

verantwoordelijkheid te nemen niet alleen voorgeschreven door wetgeving, maar ook door gevoel, 
denkend aan de belangen van toekomstige generaties en ter voorkoming van verspreidingsrisico's. 
Het voelt gewoon niet goed.

De gemeente (en mensen achter deze plannen) duwt wel heel hard door, tegen de wens van 

bewoners. Waarom kan de gemeente zich niet neutraal opstellen?
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Op basis van de bovenstaande argumenten heb ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Buitenstad.
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Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met inachtneming van mijn zienswijze het ontwerp 

bestemmingsplan niet vast te stellen/gewijzigd vast te stellen. 1
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Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt.
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