
Zienswijze bestemmingsplan Buitenstad Zaltbommel

Aan de gemeenteraad van de gemeente Zaltbommel

Hogeweg 11

530tLB Zaltbommel

Zaltbommel, 1.4 september 2020

Betreft zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitenstad van 9 juli 2020
( N L. r M RO.o 297 .ZBMBP2o 1900 18)

Geachte raad,

Op de website van de gemeente werd het concept bestemmingsplan Buitenstad bekendgemaakt.

Hierbij maak mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerp bestemmingsplan.

lk vind het geheel passen bij Zaltbommel.
. Met name het werfkarakter dat deels behouden blijft siert het plan.
e De werf hal herbouwen voor Iofts vind ik een uitstekend idee omdat daardoor deels het

vertrouwde'beeld in stand blijft.
o De diversiteit spreekt mij aan en de hoogbouw op deze locatÍe past goed in het geheel en zal

Zaltbommel vanaf de Waalzijde en dus ook vanaf de overkant van de Waal een nog mooier
aanzien geven.

o Het spreekt mij aan dat dit al bebouwde terrein opnieuw ingericht wordt waardoor
vooralsnog minder groen elders gebruikt wordt voor woningbouw.

Wel wil ik graag wat tips met u delen:
o lk zou de wandelpromenade langs de Waalkade aan laten sluiten met een loopfietsbrug

over de haven. Niet aan de voorzijde van de haven horizontaal (west-oost) maar juist
verticaal. (noord-zuid) Vanaf de zuidoosthoek van het plan over de haven naar de bestaande
Waalkade promenade. Daarmee sluit Buitenstad nog beter aan bij de binnenstad, kun je
rondwandelen/fletsen hetgeen aantrekkelijker is dan heen en weer langs dezelfde weg te
moeten lopenfietsen en zorgt zo dus voor een extra ontsluiting van Buitenstad. Maak de
brug voldoende hoog voor de doorvaart van plezierjachten.

o Wellicht hoort dit niet in een zienswijze maar zou het een idee zijn om de straatnamen te
koppelen aan de oude werfactiviteiten. En dit wellicht in overleg te doen met oud-
medewerkers van de werf.

Met deze zienswijze hoop ik het bestemmingsplan Buitenstad te ondersteunen. lk wens u succes met
de realisatie van Buitenstad.

lk verzoek u vriendelijk mij van de verdere procedure op de hoogte te houden.


