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Betreft: kanttekeningen bij het ontwerp bestemmingsplan Buitenstad van 9 
juli 2020

Geachte raad,

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

Ik wil graag het volgende onder uw aandacht brengen.
Zaltbommel is een oude vestingstad die bij mijn weten al in 1231 
stadsrechten verkreeg.
Vanzelfsprekend hebben er vanaf die periode tot nu vele aanpassingen 
plaats gehad. Sommige waren noodzakelijk, andere waren afgestemd op de 
waan van de tijd.
Sinds 1975 ben ik inwoner van de gemeente Zaltbommel (tot 2000 van de 
gemeente Kerkwijk) en sindsdien inwoner van (de binnenstad) van 
Zaltbommel. Gedurende 45 jaar heb ik de veranderingen kunnen 
aanschouwen. Ook hier geldt, sommige waren noodzakelijk, andere 
afgestemd op de geest van de tijd.
Het slopen van fraaie oude gevels in de jaren 50 van de vorige eeuw heeft 
lijkt mij niet bijgedragen aan het in stand houden van het oude karakter van 
de stad. Ook de entree van de stad met het oude Rabo gebouw en de 
Poorterij verdient m.i geen schoonheidsprijs.

Zaltbommel is nog altijd een prachtige stad met fraaie herinneringen aan 
vervlogen tijden.
Zonder de toekomst en haar noodzakelijke veranderingen te verwaarlozen is 
het voor mij, als inwoner van de binnenstad, van kardinaal belang dat bij 
nieuwe aanpassingen/veranderingen, heden en de historie blijvend met 
elkaar verbonden worden.
Dat brengt mij tot de kern van mijn bezwaar tegen de huidige plannen van 
Buitenstad, waarbij ik niet in details zal treden.
Het woord Buitenstad roept bij mij de associatie op van een plek in 
Zaltbommel die net zo ver van de binnenstad afligt als bijvoorbeeld de 
Portage, terwijl dat onjuist is, aangezien Buitenstad direct grenst aan de 
Binnenstad en lopend gemakkelijk te bereiken is.
In mijn opvatting dient daarom vermeden te worden dat Buitenstad een 
Fremdkörper wordt, die geen eenheid vormt met de aangrenzende 
Binnenstad.



Daarom doe ik een dringend beroep op u om bij uw beslissing uw 
historisch besef te laten overheersen, zodat een uniek stadje zijn 
karakteristieke “Bommelse” uitstraling blijft behouden. In woorden 
gebeurt dit ook en wordt het historisch erfgoed in theorie belangrijk 
geacht. In de plannen die nu voorliggen komt dit naar mijn oprechte 
mening onvoldoende tot uiting.
Ik denk daarbij aan de voorgenomen massieve hoogbouw, de m.i. niet 
voldoende doordachte gevolgen van nieuwe obstakels in het rivierbed. 
Verder acht ik het juist in deze milieu-bewustere tijd van belang dat 
vervuilde grond wordt afgegraven en niet afgedekt, waarbij de kans 
reëel lijkt dat verontreiniging wegsijpelt waar dit niet verantwoord is.

Geachte gemeenteraad, u staat voor een lastige afweging van belangen. 
Zaltbommel is een oude Hanze stad. Ik hoop van harte dat uw uiteindelijke 
beslissing een evenwichtig, prachtig en historisch verantwoorde Buitenstad 
mogelijk maakt die in harmonie is met het nog altijd aantrekkelijke centrum. 
Veel wijsheid toegewenst en vriendelijke groet.
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