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Zienswijzen en bezwaren ten aanzien van het besluit te nemen op het voorontwerp 
bestemmingsplan NL.IMR0.0297.ZBMBP20190018-V001 voor de Buitenstad van de gemeente 
Zaltbommel.

Zienswijze plan woonbestemming "Buitenstad" op voormalig scheepsbouwterrein aan de waal.

Mijn naam is  en woon sinds 1977 inde Binnenstad van Zaltbommel.

Zaltbommel heeft voor mij historisch gezien een speciale plek in mijn leven gekregen.

De historische binnenstad met zijn originele stratenplan en vele antieke gebouwen en woonhuizen 
ademt voor velen een rustgevende sfeer uit.

Het karakter van een middeleeuwse vestingstadje is nog immer voelbaar.

Zowel inwoners als bezoekers van onze stad zijn het hierover eens.

Wat mij stoort aan het plan "Buitenstad" is dat hier massieve koiossale stenen woontorens en 
bijbehorende woningen worden gesitueerd die ons Waalfront voorgoed zullen bederven.

Dat het hierbij mijns inziens alleen door het grootkapitaal is uitgedacht en voor het grootkapitaal zal 
worden gebouwd is wel duidelijk.

Jammer dat er hierbij niet gedacht is aan het historische en kwetsbare zicht op Zaltbommel.

Het zou beter zijn geweest wanneer er meer naar kwaliteit dan naar kwantiteit gezocht zou zijn. 
Natuurlijk komt dan meteen het argument van de haalbaarheid naar voren.

Zou het niet logischer zijn duurdere woningen, die zo exclusief zijn dat dit dan verdedigbaar is, te 
bouwen?

Niet in woontorens, maar in terrassenbouw met grote zogenaamde hangende tuinen met terrassen 
aan de Waalzijde.

Dit voorkomt dan ook het "massieve" zicht en komt natuurlijker over.

Als men het waalfront zou bebouwen met deze terraswoningen en aan de buitenzijde op een nieuw 
aan te leggen hoogwaterkering / dijk dan een wandelboulevard met zitjes situeert, krijgt men een 
interactie met de Waal en de mens.



De verbondenheid met de inwoners en de rivier is namelijk eeuwenoud en is van grote betekenis als 
sociaal en cultureel erfgoed.

Wanneer men de terraswoningen op zogenaamde arcades bouwt, ik bedoel hiermee gewelfde 
ruimten, kan men hierin de bewoners' auto's plaatsen, zodat het blik van de openbare ruimte 
verdwijnt.

Als men de gewelfde ruimten bouwt als middeleeuwse stadverdedigingswerken ziet dat er ook 
natuurlijker en historisch verantwoorder uit

Dit is mijn zienswijze

Handtekening

@hotmail.nl


