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Zaltbommel, 13 september 2020

Geacht college en raadsleden,

Natuurlijk verdient de omgeving van de voormalige werf, haven en de supermarkten aandacht en 
respect als het gaat om de invulling van woongebied. Dit beseffende ben ik zo vrij in deze brief 
mijn mening op het plan te ventileren.

Het gebied zoals hierboven is aangegeven, zal ik verder als ‘Buitenstad’ benoemen. De naam 
buitenstad impliceert, voor mijn gevoel, dat het tegenover de binnenstad staat. Een identiteit op 
zichzelf. Een hele opgaaf voor de bedenkers van dit plan om deze strakke grens wat diffuser te 
maken.

Het gebied heeft zich mensenheugenis lang gekenmerkt als bedrijvengebied. Hier waren veel 
activiteiten gehuisvest met als zevenklapper de Scheepswerf. Momenteel vallen er drie activiteiten 
in het oog t.w. opslaggebied (met oude fabriek/loods), haven en de supermarkten. Over de haven 
is te melden dat deze naadloos past in de oude binnenstad.

De binnenstad is gebouwd in een menselijke maat. Buiten de oude binnenstad wordt deze maat 
vaak losgelaten en wordt er gebouwd met een economische en sociale maat.
Bouwen zo dicht tegen een historische binnenstad aan vraagt om historisch besef. Dit vraagt weer 
om een verplichting deze maat volledig af te stemmen op wat er in de voorgaande eeuwen is 
gebouwd zonder dat het een kopie wordt van de oude binnenstad. De Buitenstad vraagt om een 
nieuwe en frisse aanpak waarbij het ‘nieuwe’ een uitnodigende uitwerking heeft richting de oude 
binnenstad.

Laat het plan Buitenstad zien dat het een gebalanceerd uitgewerkt plan is? Het laat m.i. eerder 
zien dat het een plan is met een economische maat. Van enige uitnodiging naar de binnenstad is 
geen sprake. Eerder komt het over als een muur richting de altijd zo open westelijke horizon waar 
de wind vrij spel heeft en de ondergaande zon ons vaak verwonderd van haar schoonheid.
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De stad krijgt met deze kolossale dimensies een mondkapje op. Vanuit de blokkendozen heeft men 
zicht op de aanwezige supermarkten met parkeerplekken en haven (waar zelden verplaatsingen 
van schepen te bezichtigen zijn). In deze blokkendozenmassa is de beleving om 'aan te sluiten' bij 
de oude binnenstad wel heel erg minimaal. Het zicht vanuit die woonmassa gaat vooral uit naar de 
supermarkten met hun parkeerterrein. Het levendige en bedrijvige karakter van dit gebied wordt bot 
gediskwalificeerd tot een logge massa van passief wonen en consumeren. Het onpersoonlijk 
wonen in blokkendozen met boven op ieders lip de consumptieve voorzieningen, zal door deze 
beperkende ‘lebensraum’ bij de bewoners van de Buitenstad niet het beste naar boven halen ben 
ik bang. Ik hoop dat er over een aantal decennia geen getto gloort aan de horizon.

Wat is er nodig om een verantwoord leefgebied te creëren:

• Het financieel gewin niet alles bepalend maken
• De kosten en baten in het licht bezien over meerdere generaties
• De leefomgeving hoog in het vaandel dragen
• De bebouwing uitnodigend uitstralen richting de oude binnenstad
• De open westelijke horizon respecteren

Tot slot dit:

Uiteindelijk zal het definitieve plan voor vele jaren bestand moeten zijn aan snel veranderde 
inzichten t.a.v. milieu, klimaat, economie, mobiliteit en cultuur. We kunnen nog niet in de toekomst 
kijken maar op dit moment bepalen we al hoe deze toekomst eruit gaat zien. Wat we in ieder geval 
wel kunnen doen is naar elkaar luisteren.


