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Betreft: zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan Buitenstad van 9 juli 2020 (NL.IMRO.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. 

Ik heb tot voorkort jaren aan de Molenwal gewoond en leef al mijn hele leven in Zaltbommel. Een stad met karakter,  

bekend om de ligging direct aan de Waal. .  De ruimte,  het uitzicht,  het karakter van de haven zullen naar mijn mening 

ernstig worden aangetast als de plannen voor de Buitenstad worden uitgevoerd zoals ze er nu liggen.  Het uitzicht op 

de Waal wordt geblokkeerd,  het karakter van onze stad (waar nauwelijks hoogbouw te vinden is,  laat staan in de 

binnenstad) beschadigd, de sfeer van ‘een stadskern aan het water' grotendeels tenietgedaan.  

Ik heb in de jaren dat ik aan de Molenwal woonde, gezien hoe niet alleen wij als binnenstadbewoners, maar juist ook 

andere Bommelaren en mensen uit de dorpen genoten van een ommetje over onze ‘boulevard'. Even langs de haven, 

een geliefd blokje om voor wandelaars,  fietsers,  bezoekers van het centrum en hardlopers.  En ook toeristen genieten 

van het uitzicht.  Dat uitzicht zal ernstig worden belemmerd en  

verpest als er woningen gebouwd zullen worden met de hoogte en ‘bebouwingsdichtheid' uit het huidige plan. 

Ik pleit voor lagere en meer ‘luchtige' bebouwing waardoor het zicht op de Waal en vanaf de rivier op de binnenstad 

minder beperkt wordt.  Ook ben ik een groot voorstander van het in ere herstellen van de loods, die zo prachtig oplicht 

in het lage voorjaars- en najaarszonnetje. In vele steden in Nederland en daarbuiten heb ik gezien hoe prachtig ons 

industrieel erfgoed kan worden omgebouwd tot een plaats van creativiteit,  horeca en ontspanning.   

 

Op basis van de bovenstaande argumenten heb ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Buitenstad. 

Ik zou graag een reactie ontvangen op deze zienswijze.  

 

Hoogachtend,  

 

 

  

  

 


