
Aan:  het college van B&W van de gemeente Zaltbommel 

van:  

betreft: Zienswijze plan Buitenstad Zaltbommel 

datum: 14 september 2020 

 

Geacht college, 

 

Het concept-bestemmingsplan Buitenstad, wijkt sterk af van het eerder gepresenteerde plan in de 

Poorterij. Ik heb daar enige vragen en opmerkingen over. 



 ●  In het oorspronkelijke plan waren er ongeveer 280 woningen opgenomen. Nu is er sprake 

  van ongeveer 360 woningen. Deze vermeerdering zorgt voor een  extra verkeersintensiteit 

  en een grotere parkeerdruk. Het extra ruimtebeslag dat hier voor nodig is komt het plan 

  niet ten goede. 

●  De Havendijk, Steenweg, Gamerschestraat en de Molenwal zijn gelijkwaardige wegen. 

  Door te kiezen voor de Havendijk als hoofdontsluitingsweg zal een regelmatig   

  terugkerende verkeersinfarct optreden bij de aansluiting van de Havendijk en de Steenweg, 

  De Gamerschestraat en de Molenwal komen onder een zeer kleine hoek bij elkaar. Deze 

  twee (onoverzichtelijke) verkeersstromen moeten in een zeer klein weefvak tot één  

  verkeersstroom samensmelten om vervolgens het verkeer van de Havendijk, dat in  

  verkeersintensiteit sterk is toegenomen, voorrang te verlenen. Het verkeer op de Havendijk 

  moet echter voorrang verlenen aan het van rechts komende  verkeer op de Steenweg, dat 

  voor een groot deel linksaf wil naar de Havendijk. Een groot probleem dat door   

  ruimtegebrek niet is op te lossen. Dit probleem had voorkomen kunnen worden door de 

  hoofdaansluiting aan de Gamerschedijk te situeren.  

●  De grote hal,  industrieel cultureel erfgoed,  zou gehandhaafd blijven. Nu moet hij  

  toch verdwijnen om plaats te maken voor eenzelfde volume woningbouw. Men zag  

  blijkbaar geen mogelijkheid een plan te ontwerpen waarin deze hal gespaard kon worden 

  en er toch appartementen in worden gemaakt. Mijns inziens wordt deze move gemaakt om 

  het plan financieel haalbaar te maken.  

●  In het plangebied is bodemverontreiniging geconstateerd. Het is niet duidelijk dat er een 

  bodemsanering wordt uitgevoerd, Hoe denkt u bij funderingswerkzaamheden, heien en of 



  boren, te voorkomen dat er bodemverontreiniging weglekt naar het grondwater. Als het 

  niet lukt dit te voorkomen, hoe denkt u dan later dit alsnog te repareren? Is het niet  

  verstandig om voor de zekerheid een bodemsanering uit te voeren? 

●  In het oorspronkelijke plan was als uitgangspunt/randvoorwaarde opgenomen dat het  

  gebied een industriële uitstraling zou krijgen, refererend aan de vorige functie van het  

  terrein, te weten de scheepswerf. 

  In het nieuwe plan is daar weinig tot niets van over, of u moet aan de oude kraanbaan deze 

  "industriële functie"  toebedelen. Juist de grote hal is een duidelijke verwijzing naar een 

  industrieel verleden.  

 

Dit zijn mijn voornaamste vragen/opmerkingen/zorgpunten. Ik hoop dat u mij duidelijk  kunt maken 

waarop zo wordt afgeweken van het oorspronkelijke plan en welke argumenten u daar voor heeft. 

 

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

 

 


