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E-mail: 	 info@zaltbommel.nl

Adres: 		 Postbus 10.002

	 	 5300 DA Zaltbommel
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d.d. 14 september 2020


Onderwerp: Mijn zienswijze op het voorontwerp bestemmingsplan 

NL IMRO 0297.ZBMBP20190019-VO01, Buitenstad in de gemeente Zaltbommel.


Geachte B&W, 


het is alweer een hele tijd geleden dat ik geboren werd in de Boschstraat te Zaltbommel. Wat een 
heerlijk stadje is het toch! Na wat omzwervingen ben ik er terug en probeer ik vanuit Markt Twee 
de stad te verwennen met ons prachtige rijksmonument en kunst. De aanloop is goed en met een 
groot hart voor de binnenstad, de kunstenaars en de bezoekers ga ik dit nog een hele tijd 
volhouden. Naast mijn band met de kunstenaars heb ik ook veel contact met de ondernemers om 
mij heen en delen we lief en leed omtrent het wonen en werken in Zaltbommel. 


Wat een pijnlijk plan is het geworden, de buitenstad. Loop je door de straten van de binnenstad, 
dan is de ervaring romantisch, nostalgisch en lyrisch. Het heeft niet voor niets veel mensen 
geïnspireerd en velen willen er wonen. Het ontwerp van de buitenstad staat volledig haaks op het 
gevoel in de binnenstad. Als je de vesting verlaat door de Gamersche Poort adem je de ruimte, 
natuur, het water. De dijk die in de verte verdwijnt. Het uitzicht. Wat zou het fijn zijn als daar 
bebouwing komt die dat niet verstoort maar versterkt. Geen hoogbouw, geen al te moderne 
vormgeving. Rust en ruimte. Hou het laag zodat mensen alsnog van het uitzicht kunnen genieten. 
‘Less is more’. De economische belangen van hoogbouw en het aantal woningen per vierkante 
meter maken me misselijk. Als kind van ondernemers en vastgoedinvesteerders heb ik geleerd 
dat alles begint met uitstraling, beleving en comfort. Waar is het gevoel van Bommel gebleven in 
het ontwerp van de buitenstad? Wat is de gewenste beleving? Ik zie het niet. Ik zie een stukje 
Rotterdam op een stukje Bommel wat zo mooi zou kunnen worden. Ik zie een patserig ontwerp, 
hebzucht en een gebrek aan respect voor de historische stad en onze natuur. 


Ik heb dus uitermate veel bezwaar tegen het plan dat al zover in ontwikkeling is. 

Maak plaats voor een verlénging van de binnenstad, dat zou de sfeer ten goede komen en 
mensen in de rij doen staan om er te gaan wonen. Denk ook aan de kunstenaars die nog altijd 
betaalbare ruimtes zoeken om te werken en te exposeren.


Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, zijn de gevolgen voor de binnenstad als er in de buitenstad 
ruimte komt voor horeca en detailhandel. Uiteraard is het fijn als er voor bewoners en passanten 
iets te consumeren is, vergeet echter niet dat ‘wij’ in het centrum alle zeilen bij moeten zetten om 
mensen in de winkels te krijgen en tevreden te houden. De binnenstad heeft veel meer impuls en 
energie nodig dan ze nu krijgt. Ik droom nog altijd van een autovrije Waterstraat en Markt. 
Dagjesmensen genieten van de stad maar schrikken als ze zien hoeveel verkeer er rijdt. En ook 
hoe hard. Onvoorstelbaar is ook nog de leegstand. Hoe krijgen we die pandjes weer gevuld als de 
buitenstad gaat concurreren? 


Kortom: ik hoop dat het college zich nog eens buigt over dit idiote plan. Dit moet helemaal 
anders, helemaal opnieuw en met een totaal andere insteek. 


M.v.g., 
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