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Zaltbommel, 1 september 2020

Betreft: zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan Buitenstad van 9Juli 2020 (NL.IMR0.0297.ZBMBP20I90018)

Geachte college,

Op de website van de gemeente werd het concept bestemmingsplan Buitenstad bekendgemaakt.

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerp bestemmingsplan.

1 ,2 en De nieuwe wijk moet verder bouwen op wat er voor een deel al is; voor Zaltbommelaren en niet te vergeten 
mensen van buiten die het Zaltbommels ‘Waterfront’ waarderen. Veel steden aan het water willen hun ‘Waterfront’ her
en opwaarderen. Zaltbommel heeft nu een eenmalige kans. In stijl die past bij de stad en de plek; open, vooral 
laagbouw, diversiteit, met de haven als centrale ‘hotspot’. Voor alles geen hoogbouw !!

3. Historisch erfgoed; Werf en uitzicht kan symbolisch door bijvoorbeeld een kraan worden behouden. Huidige 
bebouwing van de hal niet behouden maar creatief verwerken in het nieuwe ontwerp.

4. Milieu en veiligheid. Veel groen en open bebouwing waar sociale contacten in de buitenlucht als vanzelf zich 
ontwikkelen. Autovrij, scooters verboden en fietsen stalling aan de rand. Wandel-loopgebied van maken

5. Verkeersluw natuurlijk en parkeren weg van waterffontlocatie. Oplossingen zoeken ondergronds of verder weg en 
een mooie wandeling langs het water leren waarderen.

6 en 8 Natuur en groen en waterveiligheid. Dit verhoudt zich naar mijn idee niet met (een intensieve) bebouwing.

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 gi van uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt.
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advies en begeleiding

k.v.k: 10044431 
bank; 1354.78.359

t: +31 (0)24 645 37 11 
f: +31 (0)24 645 37 12 
m: +31 (0)6 51 29 73 08

e: info@reijbroek.nl 
www.reiJbroek.nl

aalsburg 17-26 
6602 VE wijehen 
the netherlands
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