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Aan het College van B&W van de gemeente Zaltbommel 

Verstuurd naar: info@zaltbommel.nl 

 

Betreft: Buitenstad Zaltbommel/ zienswijze ontwerp- bestemmingsplan 

 

Geacht College,  

Wij stellen er prijs op dat zienswijzen en belangen van betrokkenen in toekomstige besluitvorming 

worden meegewogen. Tegen deze achtergrond geven wij als omwonenden graag onze kijk op de 

ontwikkeling van de Buitenstad mee en lichten onderstaand toe.   

Veel huishoudens zullen in de Buitenstad een aangename plek onder de zon vinden, net zoals dat nu 

al het geval is in de Binnenstad, de Spellerwaard, de Beersteeg, De Waluwe- en Virieupark- wijken. 

Dit vinden wij het belangrijkste.  

De ontwikkeling van het gebied maakt de toekomstige Buitenstad, anders dan nu, voor publiek 

toegankelijk. Wij vinden dit een welkome verrijking en zien uit oogpunt van woonplezier en 

toeristisch belang een prominente plaats weggelegd voor wandelroutes. Wij zien wandelroutes en 

straten met verlichting in verdere planvorming graag in het terrein gemarkeerd tussen de diverse 

gebouwen door en om het terrein heen. Een ‘stratenplan’ met rijke groenvoorzieningen (bomen, 

plantenperken etc.), omdat het gebied zo prachtig met water en uiterwaarden omgeven is. 

Om de verbinding met de vesting te verbeteren, shoppen in de Binnenstad te stimuleren en struinen 

vanuit de Buitenstad langs De Waal richting Gameren en Rossum mogelijk te maken, zien wij graag 

voornemens geconcretiseerd als het gaat om de ontsluiting anders dan via de Havenweg. Waar 

worden bruggen gepland en hoe wordt de infra vanuit de Buitenstad hierop ingericht?  

De Buitenstad wordt in onze ogen beeldbepalend voor Zaltbommel, net zoals de M. Nijhoff brug, de 

St. Maartenskerk, de Gasthuistoren en de Oude en Nieuwe Watertorens dat nu al zijn. Wij zijn geen 

principieel tegenstander van hoogbouw, maar denken wel dat de beide flatgebouwen die de hoeken 

van het gebied markeren te dominant in het oog zullen springen, te meer in het donker en in 

verlichtte toestand. Wij vrezen voor te hoge ‘lichttorens’ en denken dat een maximum van 7 

bouwlagen om die reden alleen al gepaster is dan 9 bouwlagen. Dit hoeft geen afbreuk te doen aan 

het aantal te realiseren appartementen, de ontwikkelaar kan bijvoorbeeld hetzelfde aantal maar 

kleinere appartementen maken.   

Wij zien de Buitenstad graag gebouwd en bewoond. Met onze zienswijze willen wij de ontwikkelaar 

uitdagen zich sterker te maken voor een stratenplan en wandelroutes door en om het gebied heen, 

met meer groen en infrastructurele bijdragen aan een betere verbinding met de omgeving. 

Met vriendelijke groet, 

Fam.  

 

 


