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

 
Geachte raad, 
 
Op de website van de gemeente werd het concept bestemmingsplan Buitenstad bekendgemaakt. 
Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerp bestemmingsplan. 

Als waterliefhebbers, zijn mijn man en ik aan de Waal gaan wonen, aan de haven. Daarnaast zeilen wij. En afgelopen 
jaren bezoeken wij in de zomer havenplaatsen aan zee en aan rivieren. 
Een groot deel van de plaatsen hebben een aanpassing ondergaan in de lijn van de plannen voor buitenstad Zaltbommel. 
Het resultaat en vooral de gevolgen spreken hierbij voor zich. 
Voorbeelden van dergelijke kustplaatsen zijn: 
Blankenberge(B), Vlissingen(NL), Nieuwpoort(B), Brighton (UK) een handje steden waarbij men vanaf het water 
alleen nog maar hoogbouw ziet. Niet alleen vanaf het water; ook vanuit de oude stad, daar bekruipt je meteen het gevoel 
van verdrongen en vergeten straten. De hoge gebouwen met de smalle straten naar het water veroorzaken buren 
winderige tochtstraten. Op winderige dagen (en die zijn er veel aan het water in Zaltbommel) houden kleine kinderen en  
oudere mensen zich maar met moeite ter been. De identiteit van de stad is verdwenen. Alle plaatsen zijn hetzelfde, met 
dezelfde karakterloze grote winkels, die niet alleen landelijk maar zelfs internationaal overal hetzelfde zijn. Veel te 
hoog gebouwd, met enorme schaduw over de naast en achterliggende gebouwen.  
De oude stad van Zaltbommel zal net zo in de vergetelheid raken, de nieuwe buitenstad keert het de rug toe. 
Het mooie van een rivier is dat het de natuur is met de tomeloze kracht ervan. Een rivier hoort te bewegen te 
meanderen. Zaltbommel leeft met de rivier. Het heeft Zaltbommel haar karakter gegeven. De Waal hoort niet ingebed te 
worden als een kanaal. 
Zaltbommel heeft geen strakke moderne buitenstad nodig, die hebben op steenworp gelegen steden als Den Bosch en 
Utrecht al. 

Geef de buitenstad lucht, zichtlijnen en lijnen die passen bij de binnenstad. Ook in een haven hoort volop licht en zon te 
vallen, Dat zal niet meer het geval zijn met deze hoogbouw, waardoor de haven een naar karakter zal krijgen. 

In het plan staat dat de buitenstad met zijn hoogbouw op voldoende afstand ligt van de Molenwal en dat men daar geen 
hinder van deze gebouwen zal ondervinden. Aan de Molenwal wonende is het een feit dat de lente-, herfst- en 
winterzon ondergaat achter het bestaande Bukogebouw. Met hoogbouw van >20m, dus hoger dan het bestaande 
Bukogebouw, zal voor de Molenwal in Zaltbommel en aanliggende straten de zon wel degelijk eerder onder gaan. Dit is 
dus een fout in de berekening voor de hoogte van de gebouwen.  

Op basis van de bovenstaande argumenten heb ik 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/gewijzigd vast te stellen. 
 
Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 
 
Hoogachtend, 

 
 

  


