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d.d.   14 september 2020 
 
Onze zienswijze ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan 
NL.IMRO.0297.ZBMBP20190018-VO01, Buitenstad in de gemeente Zaltbommel. 
 
Zaltbommel vastgoed BV/ Coje Beheer BV 
Boschstraat 31 
5301AB 
Zaltbommel  
 
Geachte B&W 
 
Zaltbommel Vastgoed BV / Coje Beheer BV investeert in en beheert vastgoed voor zowel 
detaillisten, kantoren en particulieren. 
Wij hebben bezwaar tegen een aantal aspecten van de Buitenstad. We zullen ze hieronder 
noemen met de bijbehorende argumentatie. 
 

 Verkeer.  
De huidige verkeerssituatie Gamerschestraat , Molenwal, Steenweg is nu al redelijk 
complex zo niet gevaarlijk te noemen. De Buitenstad met een extra van 360 (?) 
woningen verergert dit probleem. Mensen zullen daardoor de vesting minder gaan 
opzoeken. 

 Parkeren.  
Hetzelfde geldt voor het parkeerprobleem in de Vesting. Door de Buitenstad neemt 
de parkeerdruk in de vesting toe waardoor deze wederom minder aantrekkelijk wordt. 

 De bewoners  
De Buitenstad wordt straks bewoont door een groep van vooral 75 plussers volgens 
jullie eigen plan. Dat betekent een groep met weliswaar geld, maar een beperkte 
mobiliteit. Het gevolg is dat zij als zij op pad gaan, vaak de auto zullen nemen en dan 
niet gericht zijn op de vesting, maar op een grotere stad en daar hun geld zullen 
uitgeven. 

 De bestemmingen extra winkels en horeca in de Buitenstad trekken de nu al 
noodlijdende winkels in de vesting extra leeg 

 Zicht op de vesting. 
Zaltbommel is voor mensen van buiten aantrekkelijk vanwege het zicht op de vesting 
en de vesting zelf. Het is voor ons moeilijk ons voor te stellen hoe mensen gaan 
reageren op een soort van massieve en afgeschermde Buitenstad voor ouderen 
naast het fantastische profiel van de vesting. 

Al met al zijn wij zakelijk totaal niet blij met deze ontwikkelingen en verwachten dan ook 
flinke negatieve zakelijk effecten die ook leiden tot nog meer leegstand en herbestemming. 
Op deze manier verandert de vesting van een sociaal en cultureel   én economisch en 
winkelcentrum in een woon- en slaapstad naast een slaap buitenstad. 
 
We hopen dat ook u uw zakelijk kijk geeft op deze ontwikkeling en ons antwoordt en de ook 
de middelen geeft zodat wij deze ontwikkelingen ook zakelijk kunnen beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 
Telefoon   


