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Geachte raad

N.a.v. het bestemmingsplan Buitenstad van 9 juli 2020 willen wij graag het volgende onder uw 
aandacht brengen:

je hoort het vaak; “We gaan Bommel op de kaart zetten”. Wij denken dat Bommel zichzelf al op 
de kaart aan het zetten is, omdat het veel aantrekkelijks heeft; zoals een lange historie, een inte
ressante binnenstad, de Waal en de Stadswallen. De laatste jaren ontdekken steeds meer mensen 
dat, zowel toeristen als mensen die zich hier vestigen.

Het is daarbij opmerkelijk hoeveel kunstenaars hier aan de weg timmeren. Bij de laatste Kun- 
stroute XXL was het een zeer levendige drukte in het centrum van Zaltbommel. Daar profiteer
den niet alleen de toen exposerende kunstenaars van, maar zeker niet minder de Zaltbommelse 
middenstand en horeca.
Maar behalve dat, zijn er veel andere culturele manifestaties zoals het Emmy Verhey festival, klas
sieke concerten van de Engelenbak in de prachtige Gasthuiskapel, de expositie Bijbelse beelden 
in de Sint Maarten, workshops en exposities in het Stadkasteel, Jazz in de Verdraagzaamheid, de 
filmclub Cinemaarten, een zeer gevarieerd aanbod van voorstellingen in de Poorterij, orgel- en an
dere concerten in de St.Maarten, etc. etc.

Kortom, behalve een stad waar het goed wonen is, is Zaltbommel ook een stad met een groeiend 
cultureel potentieel en een groeiend aantal mensen dat ons stadje leert kennen als zeer de moeite 
waard om in te wonen of om te bezoeken. Levend, vol interessante manifestaties en niet doods, 
als bijvoorbeeld Heusden, dat qua binnenstad te vergelijken is met Zaltbommel. Dat moet je 
bevorderen en ondersteunen, en vooral niet frustreren.

De plannen voor het project ‘Buitenstad’ lijken vooral tot de laatste categorie te behoren. Het 
terrein voor de ‘Buitenstad’ vormt eigenlijk één geheel met de binnenstad, dus is het belangrijk 
dat de bebouwing daar goed aansluit op die van de binnenstad. De ‘Buitenstad’ krijgt anders het 
karakter van een wijk die niets met het centrum te maken heeft. De bebouwing in de Agnieten- 
straat en de Vogelenzang is een voorbeeld van bebouwing die beter aansluit op het centrum.

En dan is er de entree van de stad. De ‘Buitenstad’ zal de entree vormen vanuit westelijke rich
ting. Laten we daar geen hoogbouw neerzetten en op die manier een soortgelijke fout maken als 
bij de entree vanuit het zuiden. Deze wordt immers zodanig ontsierd door het voormalige Ra- 
bo-gebouw en de Poorterij, dat er in de gemeente stemmen opgaan om de bebouwing daar weg 
te halen en meer in stijl te brengen met de binnenstad. Hoe lang zal het duren voordat er stem
men zullen opgaan om de hoogbouw van de ‘Buitenstad’ te verwijderen?

Tot slot is er de niet onbelangrijke kwestie van de ‘skyline ‘van Zaltbommel met de torens van de 
Sint Maarten, het Gasthuis en de oude watertoren. Veel toeristen blijken Zaltbommel te bezoe
ken omdat die prachtige ‘skyline’ hen vanaf de A2 als het ware naar de stad toe lokt. Deze skyline 
wordt volledig beschadigd door de geplande hoogbouw.
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Kortom ons pleidooi is om meer aan te sluiten op een trend die gaande is in Zaltbommel, meer 
cultuur en zorgen voor een mooie historische binnenstad. Daar profiteert niet alleen Zaltbommel 
van (de middenstand in het bijzonder), maar de hele Bommelerwaard.
Zie af van hoogbouw, zorg dat wat je bouwt goed aansluit op het karakter van de rest van de bin
nenstad.
Zo geven we Zaltbommel een kans zichzelf op de kaart te zetten.

In de 1 gde eeuw was er een stadsarchitect De Virieu die met een wijde en vooruitziende blik zorg
de voor een uniek park rond de binnenstad. Daar profiteren we nu nog van. Laten we met een 
zelfde wijsheid omgaan met nieuwe bebouwing aan de westkant van de binnenstad.

met vriendelijke groet.


