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Geachte raad van Zaltbommel, 

 

Op de website van de gemeente werd het concept bestemmingsplan Buitenstad bekend gemaakt. 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerp bestemmingsplan. 

Dit bestemmingsplan, waarvoor nu gekozen wordt is totaal niet passend  bij het historische verleden 

van de stad Zaltbommel. De scheepswerf, die voor veel Bommelaren herinneringen oproept en 

tevens een stuk historische industriële erfgoed is, daarvan mag verwacht worden dat deze wordt 

behouden en wordt opgenomen in het bestemmingsplan. 

Waar ik tegen ben is dat dit originele complex gaat verdwijnen, terwijl daar een prachtige culturele 

invulling voor gegeven kan worden, voor de bewoners van de stad Zaltbommel en omgeving. Waar ik 

ook tegen ben is dat er geen helling is, een werf zonder helling bestaat normaliter  niet. 

De keuze die nu gemaakt worden om dit gebied in te vullen met conventionele flats en woonhuizen, 

totaal niet passend bij een stad die meer dan 1100 jaar oud is, is een drama voor Zaltbommel. De 

invulling van dit gebied moet passen bij de hedendaagse vestingstad, een stad die momenteel uniek 

is aan de rivier de Waal. 

De mensen uit Zaltbommel zijn trots op hun stadje, deze is uniek, geen Amsterdam of Rotterdam, 

maar een vriendelijk en mooie plaats aan de rivier. Daarom ben ik tegen het volgende: 

- Er komen woonblokken zo hoog, die nergens in Zaltbommel te vinden zijn, deze 

“werfblokken” passen totaal niet in het beeld van onze stad. Ooit is er medegedeeld aan de 

bevolking van Zaltbommel dat Zaltbommel géén hoogbouw zou krijgen! 

- Kenmerkende praktijken in Zaltbommel als een piramide opbouw, laagbouw, zicht en 

looplijnen, uniciteit van de woningen (daken van Zaltbommel) en de unieke granulariteit van 

de bebouwing, worden in de Buitenstad  vermeden. Sterker nog: het lijkt wel of er gekozen 

wordt om juist geen herkenbaarheid te hebben met Zaltbommel. Totaal andere visie. De 

vesting kenmerkend moet worden opgenomen in het bestemmingsplan. 

- Het totale aantal huizen wat hier gebouwd gaat worden moet omlaag, de onzekere aantallen 

die nu genoemd worden zijn te hoog en de verkeersdrukte op de toegangsweg, de Steenweg 

zal flink toenemen. De infrastructuur van Zaltbommel is hierop niet berekend en dit moet 

door een onafhankelijk onderzoeksbureau worden uitgezocht.  



- De historische centrale ontsluiting van het gebied geldt alleen voor Albert Hein en de Lidl en 

niet voor de bewoners, er zal dus een tekort aan  parkeerplaatsen zijn.  Het gevolg is dat er 

ergens, waarschijnlijk langs de kades van de haven en een prachtig stukje einde Steenweg( 

deel park) zal moeten wijken voor parkeerplaatsen. Een gemiste kans in deze tijd, waarbij 

Zaltbommel steeds meer toeristen aantrekt om een prachtige promenade en verkeer loos 

vertier langs het water te creëren. Dit uiteraard ook voor de Bommelaren. 

- Zonder (proces) enig vorm van onpartijdig onderzoek wordt het huidige unieke industriële 

erfgoed van de grote machinefabriek, de grote hal, de kraanbaan en het werfkantoor 

verwoest door eenvoudigweg de hal en het kantoor af te breken en daar dan onderdelen van 

terug te plaatsen als “vage” herinnering aan de scheepswerf. Laat de hal en het kantoor 

staan in het bestemmingsplan. 

- In dit bestemmingsplan is nauwelijks enig aandacht besteedt aan recreatie en ontspanning 

voor de bewoners van Zaltbommel. De huidige stad Zaltbommel is de afgelopen jaren 

behoorlijke gegroeid  met het aantal inwoners, er is verder nooit rekening gehouden met het 

feit dat mensen moeten kunnen recreëren.  De klimaatsverandering die heden plaats vindt 

en waar we allemaal mee te maken krijgen, schept dan nu de mogelijkheid om recreatie in te 

plannen in dit bestemmingsplan. Niet net een wandelpad langs het water maar speeltuin, 

groenvoorziening en recreatiemogelijkheden. Ik vindt dat dit moet worden meegenomen in 

het bestemmingsplan. 

- Verder heeft de scheepswerf zoals veel bedrijven in het verleden afvalstoffen gewoon laten 

gaan, denk aan olie etc. Nu is het plan dat deze nieuwe gebouwen op sokkels komen, ik ben 

daar op tegen. De aanwezige vervuiling wordt hierdoor afgedekt, met alle gevolgen wanneer 

ze gaan boren en heien, er is dan een groot risico dat deze vervuiling in het oppervlaktewater 

komt, met alle gevolgen daarvan. Tevens is er een risico dat deze vervuiling het 

drinkwatergebied intrekt. Afgraven en schoonmaken is iets wat gedaan moet worden. Ook 

creëer je dan de mogelijkheid om archeologisch onderzoek te doen. Tenslotte is Zaltbommel 

een zeer oude stad en ligt er nog veel verborgen. 

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

Buitenstad. 

Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met inachtneming van mijn zienswijze het ontwerp 

bestemmingsplan niet vast te stellen/gewijzigd vast te stellen. 

Ik ga er dan ook van uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

  

 

 


