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Verbijsterd zijn mijn vrouw en ik van de plannen Buitenstad. Plannen die zelfs als onnozel zijn te be�telen.
Toen wij in 1986 in Bloemkeshof een huis lieten bouwen, moesten we rekening houden met het feit dat de
woning maar een geringe hoogte mocht hebben. En we stonden achter die beperking. Bloemkeshof is een
mooie wijk geworden. 

Nu zijn er plannen om buitendijks een hoog appartementencomplex te bouwen. Na de hoge waterstanden
van onze rivieren, die het moeten evacueren tot gevolg had, zijn er miljoenen en nog eens miljoenen euro's
besteed om het wonen in de polders wat veiliger te maken. Een paar warme zomers en de Bommelse
poli�ek is haar gevoel voor realiteit volledig kwijt.   
Gelukkig hee� ons mooie stadje �jden de tweede wereldoorlog weinig te lijden gehad. Was dat wel het
geval geweest, zoals Ro�erdam, dan had je mogelijk hoogbouw kunnen overwegen, maar ook dan niet
buitendijks!
Stel dat er een hoog wooncomplex komt te staan, dan vormt het zicht vanuit een appartement op de Waal
zo'n trekpleister voor de beter gesitueerden uit het westen van het land dat er in de gemeente Zaltbommel
geen of nauwelijks woonruimte voor de jongeren vrij zal komen.
Het behoe� geen uitleg dat verkeerstechnisch bij het verwezenlijken van de plannen er grote problemen
zullen ontstaan.     

Wij stellen voor geen woningbouw te plegen. Geef een stuk van het terrein terug aan de natuur.

Voorstel.   Er zijn verschillende korenmolens in ons land volledig ingebouwd tussen hoge bebouwing. Het
zou fantas�sch zijn als een van die molens op een mooie plek zou worden herbouwd op een mooie plek die
nu misbruikt dregt te worden. Misschien een project voor ontspoorde jongeren om een vak te leren.
Zaltbommel had een molen. Woudrichem had ook een molen. Vrij recentelijk hebben ze de molen
herbouwd. Een prach�ge aanwinst voor Woudrichem. Denk ook aan de molens in Heusden. 

Met vriendelijke groeten

 


