
Van: Griffie Zaltbommel 
Verzonden: Monday, 14 September 2020 08:35:19
Aan:  
Cc: Info Gemeente Zaltbommel 
Onderwerp: FW: reactie voorontwerp bestemmingsplan Buitenstad NL.IMRO.0297.ZMBP20190018-V001
Reageren noodzakelijk: Nee
Precisie: Normaal

Beste collega’s,
Zie bijgaande zienswijze inzake de buitenstad. Ik heb geen idee of deze jullie al via een andere weg heeft bereikt, maar voor de
zekerheid zet ik deze maar even door.
Met vriendelijke groet,

Raadsadviseur
Gemeente Zaltbommel

@zaltbommel.nl

Werkdagen: maandag- en woensdagochtend, donderdag, vrijdag

Van: gmail.com < @gmail.com> 
Verzonden: Friday, 11 September 2020 22:19
Aan: Griffie Zaltbommel <griffie@Zaltbommel.nl>
Onderwerp: RE: reactie voorontwerp bestemmingsplan Buitenstad NL.IMRO.0297.ZMBP20190018-V001
Geacht college van gemeente Zaltbommel
Hierbij mijn reactie op het voorontwerp bestemminsplan Buitenstad dat momenteel ter inzage ligt voor belangstellenden. In
grote lijnen kan ik mij als omwonende en lid van de klankbordgroep Buitenstad, vinden in het voorontwerp. Het geheel
belooft een woonwijk te worden met een eigen karakter dat enerzijds contrasteert met de organisch ontwikkelde pittoreske
binnenstad maar tegelijkertijd de historische verbinding aangaat met de bestemming die het gebied in de recente
geschiedenis (werf vanaf 1862) heeft gehad. De woonbestemming van dit gebied is een gegeven door besluitvorming in de
gemeenteraad en de taak van ontwerpers is nu om een aantrekkelijke woonwijk te tekenen voor de toekomstige bewoners.
Dat is m.i. prioriteit omdat in een wijk waar het fijn wonen is vanzelf een vorm van sociale cohesie ontstaat die de
leefbaarheid bevordert. Op deze manier wordt de wijk in brede zin een verrijking van de stad. Op zich heb ik vertrouwen in
de aanpak en de borging van ontwerp en uitvoering binnen de actuele wettelijke kaders en volgens hoge ambities voor wat
betreft klimaat en milieu die de bestemminsplanprocedure met zich meebrengen Wel heb ik paar opmerkingen en
suggesties:

- Het aantal woningen dat gerealiseerd gaat worden wijkt nogal af. Ik zag ergens het getal 360 maar ook 300 en zelfs 280. Ik
begrijp dat een exact getal moeilijk te bepalen is maar de genoteerde aantallen wijken wel erg sterk van elkaar af.

- De woningen zullen voor een groot gedeelte bestaan uit appartementen. Dat lijkt op dit moment een logische keuze
gezien de te verwachten vraag. Dat dit met name seniore bewoners zal aantrekken is eerder een gegeven dan een
wens. Toch wil ik er voor pleiten de appartementen zo “flexibel” te ontwerpen dat de woningen met relatief weinig
inspanning geschikt gemaakt kunnen worden voor (jonge) gezinnen. Dat maakt de wijk naar de toekomst duurzamer.

- De Buitenstad moet naast een fijne woonwijk ook aantrekkelijk zijn voor alle Bommelaren daarom pleit ik er voor om al
bij de eerste fase van het bouwplan aandacht te besteden aan de aanleg van het waterwandelgebied dat onderdeel
uit zal maken van het plan. Een vroegtijdige realisatie hiervan zal de acceptatie door Bommelaren ten goede komen.

- Bouwhoogtes: daar is terecht of onterecht veel ongerustheid over in Zaltbommel. Feit is dat men zich zorgen maakt over
massaliteit, verlies van silhouet en zicht op het water. Ik stel vast dat de berichtgeving hierover die niet van de
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gemeente afkomstig is alleen maar bijdraagt aan die ongerustheid en het is daarom belangrijk om hier duidelijkheid
in te scheppen in de gemeentelijke communicatie naar inwoners van de stad.

- Verkeer: Als bewoners van het eerste tracé Steenweg (Kruising Supermarkten tot rotonde Kloosterwiel) ervaren mijn
buren en wij dagelijks dat de kritische grenzen van veiligheid en doorstroming op de Steenweg zijn bereikt: te hard
rijdend auto- en motorverkeer, riskante inhaalmanoeuvres, gevaarlijk oversteken, lang wachten bij het oversteken
door drukte, fietspad op de rijbaan stad uit, vaak voetgangers op fietspaden etc. Ik vind de aandacht hiervoor in de
studie die deel uitmaakt van het voorontwerp onvoldoende.

- Misschien niet iets voor bestemminsplan: Is het een idee om onder auspiciën van de gemeente een wijkgebonden
deelauto-initiatief te lanceren om de parkeerdruk van “tweede auto’s) in de wijk te verminderen.

Tot zover mijn reactie.
Met vriendelijke groet

Telefoon: 
Mobiel: 
Email: @gmail.com


