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Zaltbommel, 1 september 2020

Betreft: zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan Buitenstad van 9Juli 2020 
(NLIMR0.0297.ZBMBP20190018)

Geachte college,

Op de website van de gemeente werd het concept bestemmingsplan Buitenstad bekendgemaakt. Hierbij 
maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerp bestemmingsplan. De afgelopen maanden heb ik kennis 

genomen van de plannen rond de bebouwing van het vroegere scheepswerfterrein van Zaltbommel. Ik 
maak bezwaar tegen de huidige plannen op de volgende punten:

- De aanblik van de plannen gezien vanuit de historische binnenstad is ronduit schokkend. De lage en 
afwisselende sfeer van de oude stad Zaltbommel wordt ernstig verstoord doordat op verschillende 
locaties de fantasieloze industriële blokken van het terrein zichtbaar worden.

- De skyline van de stad gezien vanaf de brug en zeker vanaf de overkant van de Waal is één van de 
mooiste van het land. De voorliggende plannen zetten daar een grote streep door. De vierkante 
dozen doen eerder denken aan een somber oorlogsmonument dan aan een perspectiefvolle 
nieuwe wijk van de stad.

- De hoogte van de bebouwing doet er nog een schepje bovenop. De meerlagige gebouwen op 
verhoogde sokkels ontnemen je de blik op het rivierlandschap en de prachtige luchten. Ze staan in 
geen verhouding tot de laagbouw die zo karakteristiek is voor onze stad.
Ik maak me zorgen over de ernstig vervuilde grond waarop de plannen worden uitgevoerd. Bouwen 
op een dergelijk industrieterrein zou alleen mogen worden toegestaan wanneer de grond eerst 
volledig is ontdaan van gifstoffen en andere niet natuurlijke materialen.

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.

Hoogachte


