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Onderwerp: Bezwaar plannen waalbommel
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Beste heer / mevrouw

Ik wil graag mijn bezwaar uitspreken tegen de plannen van waalbommel voor de buitenstad zaltbommel. Ik vind het goed dat
deze locatie wordt ontwikkeld maar ik schrik van de omvang en met name de hoogte van de plannen. 9 hoog en 6 hoog is echt
hoogbouw die we in een kleine stad met karakter als zaltbommel absoluut niet moeten willen hebben. Echt onacceptabel. Ik
begrijp niet hoe dit ooit de goedkeuring van de gemeente heeft gekregen. Dit zijn net de gebouwen die Waalwijk Tiel en Oss
z�� lelijk maken. We zijn ook geen Noordwijk aan zee en zeker geen grote stad.. hoe je het ook aankleed dit past nooit bij
de rest van de stad zaltbommel.. mensen kijken vanaf de brug niet meer naar de mooie toren van zaltbommel maar naar enorm
lelijke grote flat aan het water..

Dat er nu een groot gebouw staat vind ik geen goed argument dat deze hoogte als uitgangspunt wordt gehouden voor de
nieuwbouw en zelfs hoger.. nu is het een bedrijfsterrein waar je niet in de buurt komt.. straks is het een woongebied waar je
woont en doorheen loopt , dat compleet geblokkeerd wordt door een immense flat.. het hoogste gebouw in zaltbommel is 3
hoog. En dan nu dit. Dit moet je niet willen.. 3 hoog is echt de max.. en dan ook niet zo'n enorm aaneengesloten bok..

Zwicht als gemeente zaltbommel niet voor de inkomsten van meer woningen maar ga voor klasse en stijl zoals in de Johan van
Oldenbarnevelt straat e.o. zo goed is gedaan.

Ik zou de gemeente willen verzoeken de plannen aan de passen naar een plan dat past binnen de stad zaltbommel en de
hoogbouw drastisch terug brengt..

Hou het prachtige karakter van zaltbommel asjeblieft in stand.. pas het plan drastisch aan..

Groet
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