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Aan Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

Betreft mijn zienswijze omtrent het project BUITENSTAD ZALTBOM /IEL. 
Voorontwerp bestemmingsplan: NL.IMR0.0297.ZBMBP20190018-Vg^^j^j^
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Mijn Zienswijze:

Naar mijn weloverwogen mening past het ontwerp - plan "Buitenstad" totaal niet bij het 
prachtige vestingstadje Zaltbommel!
Volgende punten wil ik graag onder uw aan dacht brengen.

Het is té mega - massaal groot.
Het is veel té hoog.
Het aanzien wordt zoals grootstedelijke blokkendozen waar heel veel mensen in 
worden opgeborgen.
De mooie binnenstad en omgeving staat in een fel en onmenselijk contrast met dit 
voorgestelde, op geen enkel gebied passende ontwerp.
Het ontwerp verpest de mooie ingang van de oude, in standgehouden binnenstad en 
ontluistert het binnenkomen in Zaltbommel op een buitengewoon ongepaste en 
ongewenste wijze.
Het is niet wijs om een havengebied tot massaal woongebied te verklaren. Een 
havengebied van een stad is uniek en een groot goed.
Dat gebied is van alle inwoners van Zaltbommel en niet een selectie van 
omwonenden. De bewoners van heel Zaltbommel hebben het recht om daarvan te 
kunnen blijven genieten. Het moet een plek blijven waar alle Bommelaars, jong en 
oud blij van worden.
Een havengebied heeft ook een culturele en industriële waarde die niet zomaar 
weggemoffeld mag worden. De loods die er staat zou gerestaureerd moeten worden 
en een bestemming moeten krijgen die iedereen kan gebruiken.
Zoek een creatieve architect die zijn hart aan Zaltbommel heeft verpand en ook met 
gevoel voor schoonheid, cultuurhistorie en goede smaak denkt en handelt i.p.v. alleen 
maar met dollartekens in zijn ogen. Er zijn in Zaltbommel al woningen nieuw gebouwd 
te vinden met veel smaak en passend in het beeld van de stad.
Het havengebied zou voor iedereen toegankelijk moeten blijven, met kleinschalige 
bewoning, een boulevard om te wandelen en leuke restaurants en terrasjes.

10- Het pand van restaurant "Het Zusje" is prachtig, daar wil je toch niet een buitenstad 
bij hebben zoals deze is voorgesteld. Een schande!

11- Het is niet verstandig om het uitzicht op het water van de Waal te vertroebelen en 
alleen aan omwonende te gunnen

12- Vanaf de andere kant van de Waal wordt dit project een horizon vervuiler en past ook 
totaal niet bij het mooie uitzicht op het historisch stadje.
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13- Het afdekken van vervuilde grond i.p.v. saneren is een regelrechte schande en niet 
duurzaam dus absoluut niet van deze tijd.

14- Zoveel woningen, zoveel mensen bij elkaar op een kleine ruimte zal ongetwijfeld 
vroeg of laat vervelende en ongewenste situaties opleveren.

15- Een projectontwikkelaar is meestal geen goede raadgever, zij zijn niet begaan met het 
welzijn van de stad noch de bewoners. De gemeente heeft de plicht om de stad 
Zaltbommel, zo prachtig bewaard en onderhouden en zijn bewoners te beschermen 
tegen ontsierende en niet duurzame projecten die de stad ondermijnen.

16- De bewoners van de binnenstad zijn zich terdege bewust van hun plicht en zorg om 
met alle middelen die zij hebben de binnenstad mooier te maken en in stand te 
houden en mogen verwachten dat de Burgemeester en wethouders hierbij hun 
voorbeeldfunctie tonen.
Heel veel architecten hebben ondertussen begrepen dat het oude, de historie en het 
woonplezier samengaan en verwerken dat ook in hun ontwerpen. Kijk b.v. eens naar 
"Op Buuren" in Maarssen https://nl.wikipedia.org/wiki/Qp Buuren (woonwijk) en 
www.opbuuren.nl dit is een voorbeeld hoe mooi, bijzonder, tijdloos en met veel 
grandeur er gebouwd kan worden en daar worden de elementen van onze historie 
weer op een creatieve manier terug gebracht naar de mensen, die er blij van worden 
i.p.v. blokkendozen.

17- Gemeente bezint voor u begint, verpest Zaltbommel niet maar maak het nog mooier. 
Zaltbommel is het waard!

Ik hoop zeer dat U, Burgemeester en wethouders een oor hebben voor de geluiden 
van uw kudde en deze ook serieus zullen opnemen in uw beslissingen omtrent de 
toekomst van "onze" stad.

Hoogachtend, 
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