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Geachte college.

Al eerder in 2018 heb ik mijn bijdrage geleverd aan de kritische petitie van de vereniging 'vestingstad 
Zaltbommel' over de ontwikkelingen m.b.t. de Buitenstad Zaltbommel.
Als geboren en getogen bewoner van Zaltbommel, leerkracht in het basisonderwijs en voormalig 
bestuurslid van de historische Kring Bommelerwaard móét ik u mijn zienswijze kenbaar maken over het 
concept bestemmingsplan dat uw college heeft gepresenteerd.
Móét omdat ik me ernstig zorgen maak over uw plan.
Vanaf 1995 al, maken veel Bommelaren bezwaar tegen diverse plannen voor dit voormalige 
industriegebied Waalfront West. Zij voelen zich echter niet betrokken.
Ook nu weer hoor ik van meedenkers bij de Buitenstad dat ze niet serieus worden genomen. Dat 
verontrust me zeer.

Hieronder mijn zienswijze op een aantal punten uit het bestemmingsplan. Het plan is zo omvangrijk dat 
ik me beperk tot de zaken die mij het meest aan het hart gaan.
Wilt u ook heel goed te luisteren naar de mensen van de Klankbordgroep en van de vereniging 
Vestingstad Zaltbommel. Zij kunnen u helpen om een verantwoord besluit te nemen.

bij 3.3 Het ontwerp in relatie tot de aanwezige cultuurhistorie.
Ad 1 / Daar staat dat de Buitenstad volgens deskundigen niet zou moeten lijken op de Binnenstad van 
Zaltbommel, maar de schaal van uw plan is te hoog en te groot t.o.v. die van de Binnenstad.
Ad 2 / Uw beschrijving van het behoud van de oude industriële vormen als basis voor het ontwerp van 
de nieuwe stadsuitbreiding raakt geen hout. U zou moeten kijken naar hoe de nieuwbouw zich zou 
kunnen verhouden tot de prachtige Binnenstad. Dat kan vast ook door artistieke moderne nieuwbouw 
op de juiste schaal.
Het profiel van de scheepshal zal niet worden gemist.

bij 3.4 Archeologische vindplaatsen en monumenten 
Aanvullend historisch onderzoek is wèl belangrijk.
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bij 7.2.1 Vooroverleg en inspraak
Er is te weinig overleg geweest en de inspraak is grotendeels genegeerd.
Na de petitie in 2018 is het verhaal niet meer duidelijk in het nieuws gekomen. De inloopbijeenkomst op 
25 augustus is niet vooraf aangekondigd in uw Gemeentenieuws in de Toren, ook niet door de redactie. 
Ik heb het daardoor gemist en door het tijdstip midden in Corona-tijd heeft u zeker meer mensen 
gepasseerd.

Door bovenstaande argumenten, de hoogte van de bebouwing en de stroeve inspraak maak ik bezwaar 
tegen het ontwerp bestemmingsplan Buitenstad en roep ik uw college op om het ontwerp 
bestemmingsplan niet vast te stellen of om het te wijzigingen.

Wilt u mij van de verdere procedure op de hoogte houden.

Hoogachtend,

 
 

@hetnet.nl
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