
Van:  
Verzonden: Wednesday, 2 September 2020 10:06:03
Aan: Info Gemeente Zaltbommel 
Onderwerp: bestemmingsplan Buitenstad Zaltbommel.
Precisie: Normaal

Op- en aanmerkingen aangaande het bestemmingsplan dat gepresenteerd is op 25 augustus.

Opmerkingen:
1. Het plan is ambitieus
2. De renovatie van het betreffende gebied is zeer wenselijk
3. Uitbreiding van het woningenbestand is nodig.

Aanmerkingen:
1. Een voorlopige goedkeuring van het plan lijkt me prematuur omdat te veel zaken nog niet zijn ingevuld.
2. Bij de presentatie werd bewust of onbewust verdoezeld dat de geplande hoogbouw nogal schril af gaat steken bij de skyline
van Zaltbommel; Torens van 7 en 9 verdiepingen worden tot tweemaal zo hoog als de toch al zo hoge bestaande loods.
Op de maquette was dit niet te zien en er werd gezegd dat de hoogte van deze bestaande loods de leidraad was. Dit laatste lijkt
me wel een goed plan. Dus bouwen ten hoogste tot 5 verdiepingen.
3. Het eventueel weghalen van de parkeermogelijkheid bij de haven lijkt me een onzalig plan. Er wordt geen alternatief geboden,
zodat mensen met een boot in de haven niet meer bij de haven kunnen parkeren.
4. De doelgroep voor de te bouwen woningen zou bestaan uit bewoners van Zaltbommel die willen verhuizen uit een oudere
gezinswoning. Dit kan ten dele kloppen, maar mijns inziens zullen vooral wat meer welgestelden van buiten Zaltbommel interesse
hebben in de te
bouwen woningen/appartementen. Niet echt sociale woningbouw voor jonge inwoners van Zaltbommel die in Zaltbommel willen
blijven wonen. Koopprijzen werden niet meegedeeld.
5. Bij de presentatie werden wat foto's getoond van in Woerden gebouwde woningen. Deze ken ik, het zijn mooie woningen.
Echter , het is lang niet zeker dat deze woningen ook in Zaltbommel gebouwd gaan worden.
6. Ik mis verder de plannen voor het gasvrij opleveren van de woningen/appartementen. Een verhaal over de opwekking van
energie uit de Waalstroming klinkt prachtig, maar komt dat voor rekening van de nieuwe eigenaren of komt dit op de
gemeentebegroting.
7. Tot slot zou ik graag wat meer onderbouwing zien van de uitspraak dat het bouwen in de uiterwaarden geen invloed heeft op
de waterstand. Ook de oplossing voor bewoners bij hoog water heb ik niet kunnen ontdekken. Met een roeiboot boodschappen
gaan doen ?
Wie is aansprakelijk als bewoners hun huis niet uit of in kunnen.

Gr. 
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