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Geachte heer/mevrouw,

Zojuist heb ik de informatieavond bezocht over het project Buitenstad.
Ik vind bepaalde elementen van de plannen mooi, het hergebruik van materiaal uit de oude loods, het
herbouwen van de loods en het behoud van een oud gebouw/werkplaats. Ook fijn dat er een looproute komt
langs de waal, die de andere stukken waal met elkaar verbindt.
Wat mij erg verbaasd is echter de keuze voor twee woontorens van 7 en 9 verdiepingen.
Dit werd gepresenteerd alsof het al een vaststaand feit is dat deze er gaan komen. Ik wil graag informeren
wat de mogelijkheden zijn om hier bezwaar tegen te maken, en of er nog een kans is dat deze plannen
veranderen.
Ik begreep dat er nog een periode van inspraak komt. Hoeveel bezwaren moeten er tegen deze
hoogbouwflats komen, om te zorgen dat de plannen worden aangepast?

]Mijn eigen bezwaar is dat deze hoogbouw het gezicht van Zaltbommel zal gaan bepalen, terwijl
Zaltbommel juist een mooi oud stadje is met als herkenningspunten de toren(s) en de brug. Hierbij komt een
flat als herkenningspunt en als nieuwe skyline.
Ik vraag mij af wat de toegevoegde waarde hiervan is. Ik heb geprobeerd te achterhalen wat de redenen
hiervoor zijn.
Het antwoord: het geeft een prachtig uitzicht als je er in woont,  en het is mooi in verhouding met de andere
gebouwen in het plan. 
Puur een esthetische keuze in verhouding met de andere gebouwen dus om een bepaalde compositie te
maken. Er wordt niet gekeken naar hoe dit in het totale plaatje van de stad past en van waaruit deze torens te
zien zullen zijn, en of het iets toevoegt aan de stad.
De hoogbouw zal vanaf heel veel plekken te zien zijn als horizonvervuiling!
Ook bijvoorbeeld as je op de strandjes loopt aan de oostzijde van Zaltbommel, loop je er als het ware pal
tegen aan, een toren van 27 meter, dat is zo hoog als een torenkraan, die nooit meer weggaat.
En zal vast ook een economische keuze zijn , zoveel mogelijk woningen op zo’n klein mogelijke oppervlak,
waar slechts enkele bewoners plezier van hebben, alleen degene die er wonen.
Ik zou graag horen wat jullie zelf van deze torens vinden en zou jullie adviseren om je niet te laten leiden
door economische keuzes en niet mee te gaan in de trend van hoogbouw. maar sterk in jullie schoenen te
blijven staan en het stadje Zaltbommel en het aangezicht als belangrijkste uitgangspunt te nemen, dat moet
nog eeuwen mee.

Nog wat ideeën:

Het zou mij zelf een geweldig idee lijken om een molen te herbouwen op het terrein waar meel gemalen kan
worden. Dat zorgt voor bedrijvigheid en trekt toerisme aan, en hersteld ook het oude aanzicht van
Zaltbommel in ere. Bovendien een prachtige plek die veel wind vangt.

Misschien kunnen jullie de  parkeeruimte in het plan ook verruimen zodat het prachtige natuurgebied de
beersteeg-west niet opgeofferd hoeft te worden aan parkeerplaatsen!!

Ik kijk uit naar jullie reactie en hoor graag of, en op welke manier, ik nog invloed kan hebben op de plannen.

Met Vriendelijke groet, 

 | Fotografie

 
post@lisette-fotografie.nl
www.lisette-fotografie.nl
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https://www.facebook.com/lisettevandepavoordtfotografie
https://www.facebook.com/lisettevandepavoordtfotografie
https://www.linkedin.com/in/lisettevandepavoordt/

