Leisuredome
Als je op een regenachtige dag een dagje er op uit wilt kun je bij een overdekt
recreatiecentrum altijd terecht.
Kijkende naar het afgelopen jaar:

1. Welke overdekte recreatiegelegenheden heeft u bezocht?
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Anders, namelijk:




















Airsoft locaties
Biljart zaal
Boulebaan
Concert, restaurant
De Poorterij
Deze keer niet niets
Escape room
Ijsbaan
Kartbaan
Kerk
Klimpark
Museum
Sauna
Schouwburg, museum, restaurant
Spa
Theater
Theater, verkade fabriek den bosch
Welness Sanadome in nijmegen omdat daar met badpak en gewldige baden
Winkelen

1

In Zaltbommel zijn plannen om een `Leisuredome` van 23.000 m2 te bouwen. Hierin komt
onder andere een bioscoop van Pathé met vijf zalen waaronder een IMAX-zaal. Ook andere
vormen van overdekte recreatie krijgen er onderdak zoals bijvoorbeeld een jumping-hall een
wereldrestaurant een kinderspeelparadijs en een gaming center.

2. Als het `Leisuredome` in Zaltbommel er komt, gaat u er
dan een keer naar toe?
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Ja, ik ga het zeker
bezoeken

Ik twijfel

Nee, ik ga daar niet heen

Weet niet

Toelichting
Ja, ik ga het
zeker
bezoeken
Ik twijfel
Nee, ik ga
daar niet
heen




Absoluut een top idee!
Iets nieuws moet je altijd een keer gaan bekijken voor je een mening kunt geven




Ik ben niet voor een bioscoop en gaming center.
Geen van de activiteiten in het leisuredome heeft mijn interesse. Ik ga wel graag
uit eten maar liever in een kleinere sfeervolle ambiance, niet in zo`n grote
evenementenhal. Dat spreekt mij helemaal niet aan.
Ik ben tegen de komst van een Leisuredome in of nabij een mooi historisch, groen
en cultuurrijk gebied zoals Zaltbommel. Genoeg andere recreatiemogelijkheden
zoals musea, historische gebouwen en plekken, bestaande recreatie speelhallen
zoals bowling, karting, overdekte speeltuin in hedel en bioscopen en filmhuizen in
de nabijheid! Verder past een `moderne` leisuredome NIET bij de uitstraling van
een oude vestingsstad met al zijn culturele en historische rijkdommen zoals
Zaltbommel. Publiek wat hierop af komt past ook niet bij de doelgroep die
Zaltbommel zou moeten nastreven. Commercieel gezien heeft Zaltbommel
andere selling points die aantrekkelijk zijn en waar de nadruk op gevestigd zou
moeten worden en wat meer gestimuleerd zou kunnen worden. De leisuredome
zal ook negatief uitwerken naar de middenstand in het centrum. Voor vele
restaurants, horeca en winkels zal het de nekslag zijn omdat de bezoekers van de
leisuredome daar alles `in huis` hebben. De leisuredome zal eventuele bezoekers
juist doen wegtrekken uit de stad ipv bevorderen!
Rare vragenlijsten. Het lijkt wel of het al is besloten.
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2.1 Waarvoor brengt u als eerste een bezoek aan het
‘Leisuredome’?
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Toelichting
De bioscoop
Het
kinderspeelparadijs




De horeca





Weet niet

Omdat er in zaltbommel echt behoeft voor zoiets is
Het kinderspeelparadijs zullen we als eerste bezoeken (daar hebben we
geen oppas voor nodig). Maar ik kijk er ook erg naar uit dat er een Pathe
in Zaltbommel komt!
Alles wat wordt toegevoegd aan de vrijetijdsactiviteiten is welkom
Waarom niet meer antwoorden mogelijk?
Eea zal van uiteindelijke opzet en kosten entree afhangen
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Het ‘Leisuredome’ wordt gebouwd bij de Spoorveste achter het NS-Station tussen de A2 en
het spoor.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

3. “De Spoorveste is een geschikte locatie om een
‘Leisuredome’ van 23.0000 m2 te bouwen”
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Goed bereikbaar Weinig omwonenden Weinig (geluids)overlast
Mooie zichtocatie en aan.de rand. Alleen de wegen ernaar toe mogen er wel op
aangepast worden
Ook goed bereikbaar met openbaar vervoer
Vraag me af of het rendabel zal zijn.
Bang voor overlast door extra autoverkeer
Ligt aan de ontsluiting. Hudige ontsluiting zorgt voor meer verkeer op de hoofd- en
subwegen.
Parkeer gelegenheid is al zo dramatisch in Zaltbommel..
Qua treininfrastructuur zeker een goede plek, qua auto bereikbaarheid niet
verstandig. Slimmer is om dit soort megahallen te bouwen naast de afrit. Zodat zicht
en bereikbaarheid samensmelten. Daarnaast is het ook zo dat als je iets ergens
tussenpropt er geen ruimte is voor expansie(niet van de leisure dome maar van
andere onlogginde bedrijven / zaken / mogelijkheden). Ook parkeeren zie ik als
probleem.
Verkeer zal grotendeels van buiten de Bommelerwaard (moeten) komen.
Verkeersafwikkeling wordt een probleem. Locatie ligt wel aan de A2, maar wordt
niet ontsloten vanaf de A2
Zou het mooier vinden passen bij de watertoren incl zwembad
Beeldvervuiling die niet past bij de uitstraling van de vestingstad
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Buiten dat niemand zit te wachten op een grootschalige, wanstalige en stijlloze
vermaakhal, trekt het te veel verkeer aan wat op deze schaal niet past bij de
verkeerssituatie en ligging van Zaltbommel. Het gebouw zal verder een fikse
horizonvervuiling zijn in dit groene gebied wat grenst aan de enerzijds een
historische vestingstad met markante torens en stadsbeeld en aan de andere kant
een stilte natuurgebied. Te gek voor worden eigenlijk als je er goed over nadenkt.
En de toegang naar dit Dwaze plan . Parkeren. Het wordt een grote rotzooi. Plant
er bomen fruitbomen dat is het dan doen wel de bommelerwaard de eer aan van
wat het zou moeten zijn .maar dat leverd geen geld op En Nederland is toch erg vol
met architectonische wangedrochten dus stoppen.
Ik vind het de omgeving (historisch en groen) aantasten. Er wordt alleen nog maar
gebouwd gebouwd en gebouwd. af en toe mag er wel iets blijven zoals het is!
Toestroom van bezoekers die de binnenstad niet bezoeken.
Vanaf het spoor vertoont Zaltbommel zich als een prachtig groen oud stadje. Zelfs de
snelweg doet daar niet aan af nu de geluidswal steeds groener wordt. Een enorm
gebouw tussen de stad en het spoor verstoort dat beeld totaal. Het groen tussen het
spoor en de snelweg moet groen blijven.
Veel te groot voor zaltbommel; heeft geen kans van slagen; te weinig bezoekers op
lange termijn
Vitens locatie ( watertoren)
Locatie prima, lastig inschatten of die grootte echt realistisch is voor plaats als
Zaltbommel...kan me haast niet voorstellen dat er voldoende publiek op af komt
maar neem aan dat daar over nagedacht is
Toegangswegen nieuw op gebouwd
Weet er te weinig van
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4. “Een ‘Leisuredome’ is een aanwinst voor Zaltbommel’
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De vraag is of het na vijf jaar ook nog een aanwinst is.
Het is een illusie te denken dat bezoekers van de Leisuredome de binnenstad van
Zaltbommel zullen bezoeken gezien de beoogde doelgroep.
Ik denk dat dit een negatieve invloed heeft op de bezoekers aantallen van de
binnenstad
Ik denk wel dat het bezoekers trekt, maar niet. Naar de binnenstad, tenzij je daar
veel marketing voor inzet. Goede website of app en een shuttlebus vanaf het
leisuredome naar de binnenstad.
Ik vraag me af of zo`n grote locatie rendabel is voor Zaltbommel.
Zaltbommel is veel te klein voor zoiets. Het kan alleen bestaan bij zeer veel
toeloop van buitenaf. Daar betalen we voor door door veel verkeersoverlast op de
weg en evt. op het spoor. Dat is het voor mij niet waard.
Den Bosch zou een betere plaats zijn. Zaltbommel is echt slechts een historisch
oud stadje en niet meer, moet het ook niet willen worden en zijn!
Eea zal afhangen van het soort publiek dat er op af komt en of deze ook
daadwerkelijk Zaltbommel zullen aandoen
Weet er te weinig van

4.1 Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) een bent met de stelling?





Aantrekkingskracht
Alles wat wordt toegevoegd aan de vrijetijdsactiviteiten is welkom
Als je een complex hebt waar de ouders én de kinderen een leuke tijd kunnen hebben is het een
winner! Er is in heel Zaltbommel en omgeving geen enkel
Restaurant waar ouders een fatsoenlijke maaltijd kunnen genieten terwijl de kinderen worden
bezig gehouden. In mijn ogen echt een gemiste gouden kans.
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Als we het hebben over leegloop binnen de gemeente en mensen moeten in een andere stad
hun vertier halen dan loop je heel veel omzet binnen de gemeente mis en voor de mensen
betekend het met de auto dus benzine kosten, parkeergeld en voor de jeugd ook beter, als
ouders hun weg zouden brengen voor bijv. een film is dit ook fijner dan dat je eerst een half uur
moet rijden
Belangrijke trekpleister, die reuring brengt en goed is voor middenstand en aantrekkingskracht
Zaltbommel
Bommel kan best wat meer actie gebruiken
Brent werkgelegenheid met zich mee.
Centraal in Nederland en lokatie geeft geen tot weinig overlast aan omwonenden
Dan gebeurt er nog eens iets, en hoeven we niet meer naar den bosch of Woudrichem voor de
bios
Dan hoef je niet meer steeds naar den bosch of Utrecht voor de leuke dingen
Dan hoeven we niet steeds naar den bosch om iets leuks te doen
De recreatie mogelijkheden zijn er nu nog niet, het gaat bezoekers naar Zaltbommel trekken en
gaat werkgelegenheid opleveren
Dicht bij de snelweg; dus groot bereik.
Dicht bij het station.en in het buitengebied.
Geen geluidoverlast.
Dit geeft meer werk in de bommelerwaard en de plek is ideaal dat je ook met de trein er kunt
komen.
Economisch en voor de uitstraling
Er is al zo weinig te doen in de directe omgeving. Zaltbommel is zoals mijn kinderen noemen een
saaie ouwe mensen stad. Er is praktisch niets te doen voor 12+.
Als je een keer iets wil gaan doen trek je al snel naar 's-Hertogenbosch, utrecht o.i.d.
Er is in Zaltbommel (en omstreken) een groot tekort aan recreatiemogelijkheden. Dit zou zeker
een stap in de goede richting zijn en een verrijking voor (het aanzien van) Zaltbommel.
Er is niks te doen
Er is te weinig vermaak in Zaltbommel, voor een bioscoop moeten we naar Woudrichem of Den
Bosch
verder de bowlingbaan in Zuilichem dicht
Er ontbreekt vooral voor jongeren te weinig van dit soort
ontspannings mogelijkheden.
Fijn dat er wat bijkomt
Geeft levendigheid
Faciliteiten speciaal voor de jeugd
Geen idee
Goed voor de omzet
Goed voor de werkgelegenheid
Goed voor de werkgelegenheid en goed voor zaltbommel
Goed voor de werkgelegenheid en de centrum functie van zaltbommel in de bommelerwaard
Goed voor werkgelegenheid, het maakt Zaltbommel aantrekkelijker omdat er meer te doen is.
Goed voor Z'b omdat er dan zeker ook mensen de binnenstad inkomen en er dus een betere
positie onstaat voor horeca en winkels
Goede aanvulling op wat we hier missen
Goeie bioscoop, kinderspeelparadijs, bereikbaarheid met OV, maakt Zaltbommel aantrekkelijk
voor mensen die hier onbekend zijn. Let op: Zorg daarnaast voor een uitstekende
pendelverbinding met de historische binnenstad.
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Het biedt een mogelijkheid het toerisme verder te ontwikkelen. Alleen zal de ondernemers
vereniging zaltbommel wel weer dwars gaan liggen want die zien geen kansen alleen maar
bedrijging.
Het biedt een stad als Zaltbommel nog meer aantrekkelijke dingen. Is goed voor de stad.
Het biedt zaken die er nu nog niet zijn in zaltbommel
Het brengt veel extra vertier in de gemeente
Het geeft werk gelegenheid en toerisme naar de gemeente zaltbommel
Het is een aanwinst voor de 'gemeente' Zaltbommel!
Het is een leuke plek voor jongeren om naar toe te gaan.
Het is een toevoeging om meer en andere bezoekers te trekken naar Zaltbommel. Een deel van
deze bezoekers zal ook meer van Zaltbommel willen zien. Dat geeft een impuls aan Zaltbommel.
Meer mogelijkheden voor vrije tijds economie.
Het is goed voor de profilering van de stad
Meeste grotere plannen gaan niet door
Zaltbommel moet eens durven doorpakken
Het is goed voor het aanzien van Zaltbommel, het is goed voor de werkgelegenheid, het is goed
voor de economie, het is goed voor het toerisme. En daarbij vind ik de Spoorveste een
fantastische locatie. Goed bereikbaar voor iedereen van ver via de trein (naast het station), maar
ook vlakbij de A2. En niemand in Zaltbommel heeft er ook maar op enige manier last van.
Fantastisch idee!
Het is leuk als er in de eigen gemeente genoeg te doen id, zeker ook voor jongeren
Het wordt tijd dat er meer uitgaans- en recreatiegelegenheid in Zaltbommel komt.
Het zal de stad meer uitstraling geven
Het zal de stad Zaltbommel alleen maar ten goede komen
Het zal een mooie verrijking zijn voor Zaltbommel. Ook denk ik dat er veel mensen op af zullen
komen, omdat dergelijke gelegenheden op dit moment verder weg zijn.
Het zal het aanbod in activiteiten vergroten en dus een breder en groter publiek aantrekken,
hiervan profiteren andere bedrijven (hopelijk) mee
Het zet Zaltbommel landelijk weer extra op de kaart. En voor de jeugd geweldig om naar de film
te kunnen. Ook veel werkgelegenheid.
Het zou super zijn voor ondernemend Zaltbommel en de werkgelegenheid!De binnenstad merkt
ook al iets van Hotel vd Valk, hoe meer Zaltbommel op de kaart komt te staan, hoe sterker de
economische groei zal zijn!
Hierdoor blijven de mensen in de regio en gaan niet naar de omliggende steden.
Werkgelegenheid zal het zeker ook goed doen. Zal ook mensen van buitenaf trekken zodat ze
cultuur, leuke stad en entertainment kunnen mixen
Ik denk dat het werkgelegenheid oplevert.
Ik denk dat hier best veel mensen op af komen
Ik verwacht dat het de aantrekkelijkheid van Zaltbommel verhoogd met alle gevolgen van dien.
In een stad als Zaltbommel mogen dergelijke faciliteiten niet ontbreken en het is een grote
toevoeging aan de stad
In Zaltbommel is nu allen een bowlingbaan. Verder helemaal niets.
In Zaltbommel is nu weinig vermaak.
Weinig horeca en al helemaal geen bios!
Concertruimte (pop/klassiek) zou ook top zijn.
Is in de omgeving niet gekend. Zou Zaltbommel nog meer op de kaart zetten
Kan er nooit meer gezegd worden dat er in zb niets te doen is. En ik hoef zb niet uit op zoek naar
vermaak
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Komt er wat meer leven in de stad (al is het niet in het centrum, wat ook niet nodig is). Naast dat
het een goede werkgever voor de regio is komt er naar verwachting door de goede ligging veel
bezoekers op af
Laat Zaltbommel maar groeien...
Lekker dichtbij huis. Geen hoge parkeerkosten.
Leuke aanwinst met activiteiten die er nu niet zijn
Leven in de brouwerij
Meer besteding van vrije tijd in eigen regio ipv erge s anders naartoe te gaan.
Werkgelegenheid
Meer gelegenheid voor recreatie etc
Meer werk gelegenheid, jong en oud kan z'n vertier in zo'n complex zoeken.
Meer werkgelegenheid
Meer werkgelegenheid en dan hoeven mensen die niet zo mobiel zijn de snelweg niet op om
ergens heen te kunnen gaan.
Moderne faciliteit voor jong en oud is goed mits het aanbod goed wordt afgestemd wordt o
behoeften en kwaliteit hoog is zonder gokkasten
Moeten nu ver reizen ( tilburg) voor IMAX
Moeten nu verder rijden om iets met de kinderen te doen
Mooi gelegen langs de A2 en een goede bioscoop is een pas in Eindhoven of Utrecht.
Mooie toevoeging en minder afhankelijk van een beperkte OVZ club die bepalen wat er in de
binnenstad wordt georganiseerd.
Naamsvekendheid, werkgelegenheid en een impulse lokale mIddenstabd
Naast de Poorterij is er weinig op gebied van toneel en af en toe een film
Nieuwe kans op werkgelegenheid
Nu gaan veel mensen naar Den Bosch, Tilburg of andere plaatsen voor vermaak/ ontspanning,
zou fijn zijn dat er in Zaltbommel meer mogelijkheden komen. Of het zo groots moet heb ik mijn
twijfels over.
Omdat er dan eindelijk voor de jeugd meer te doen is in de resio.
Omdat er een grote pakeergelegenheid al in de buurt ligt.
En het station ligt op een steenworp afstand.
Het is gemakkelijk te bereiken met auto, fiets, openbaar vervoer.
Omdat er in Zaltbommel nu niet echt iets te doen is voor de bewoners. Ja we hebben 1x per jaar
Bommelweek en de bierbrouwerij maar voor een bioscoop, kinderspeelparadijs enz moet men
uitwijken naar minimaal Den Bosch of Tiel.
Omdat er in Zaltbommel zeer weinig uitgaansmogelijkheden zijn
Omdat er nu zeer weinig is
Omdat er weinig uitgaansmogelijkheden in zaltbommel zijn
Omdat het een aanwinst is voor Zaltbommel en ik vind het heel belangrijk dat er meer van die
aanwinsten komen in Zaltbommel.
Omdat ik een zeer goede zaak vindt dat Bommel zich hiermee op de kaart zet.
Omdat je nu veel of ver moet reizen om iets te kunnen gaan doen.
Op dit vlak zijn er weinig tot geen mogelijkheden in Zaltbommel. Dit zou een mooie initiatief zijn
om daar invulling aan te geven.
Past bij de regio functie van Zaltbommel
Prima locatie. Werkgelegenheid. Meer mogelijkheden voor diverse vrijetijd activiteiten
Probeer van Zaltbommel een aantrekkelijke woonplaats/stad te maken die alles te bieden heeft.
Voor sport, vrijetijdsbesteding en shopping in diverse winkels mar ook winkelketens. (HM, miss
Etam) In den Bosch zitten ze niet alleen in de binnenstad maar ook andere delen van Den Bosch.
Zorg dat Lidl er komt!!!!!
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Staat nu toch leeg.
Sterke verbetering van de uitgaansfaciliteiten in de Bommelerwaard
Toplocatie en Zaltbommel wordt aantrekkelijker.
Trekt mensen naar Zaltbommel wat ook gunstig kan werken voor andere middenstanders.
Tevens zorgt het voor werkgelegenheid en verhoogd het de leefbaarheid in Zaltbommel.
Trekt veel bezoekers en toeristen. Goed voor imago en economie.
Trekt veel mensen die de plaatselijke economie wellicht goed doen
Vanuit de regio hoef je dan niet meer de regio uit.
Veel van de genoemde faciliteiten zijn er nog niet binnen de Bommelerwaard. Daardoor zit het
bestaande ondernemingen niet in de weg. Met de komst van de leisuredome wordt Zaltbommel
op de kaart gezet en krijgt het toerisme een boost.
Versterken van Zaltbommel als regiofunctie, verhogen van recreatie.
Voor zo'n stad als Zaltbommel is zo'n uitgaansgelegenheis erg waardevol. Vooral een bioscoop
We missen in Zaltbommel nog zeker een aantal dingen als een bioscoop, sportieve
binnenactiviteiten. We moeten voor veel te veel dingen verder weg, dat is helemaal niet fijn. En
ik denk dat het voor de stad Zaltbommel ook een aanwinst is. Meer bekendheid, meer bezoekers
die ook zeker het centrum zullen aan doen.
Werkgelegenheid en bezoek aan stads centrum.
Werkgelegenheid voor de gemeente Zaltbommel. Meer te doen voor de jeugd en iedereen die
ontspanning zoekt in de gemeente is dit een prima aanwinst. Ook op economisch gebied zal dit
goed zijn(toerisme)
Werkgelegenheid. Er is niet zoiets in de buurt, dus een aanwinst voor de bewoners van de
gemeenten, maar ook daarbuiten.
Zal wel aanloop opleveren
Zaltbommel is een stad met weinig vermaak.
Geen bioscoop
Geen fatsoenlijk zwembad
En geen publiekstrekkers
Zaltbommel is nu een saaie stad waar weinig te doen is.
Zaltbommel kan zoiets wel gebruiken, als filmliefhebber scheelt het weer autorijden voor een
bioscoop. De vooruitzicht om naar een bioscoop te lopen verheugd mij.
Zaltbommel ligt centraal en maakt dit een mooie plek voor een 'leisuredome'. Het is goed voor
de werkgelegenheid en het aanzien van Zaltbommel. Hierdoor wordt Zaltbommel ook
interessant voor andere ondernemers. Daarnaast is het makkelijk voor een bommelaar om
gebruik te maken van deze functies
Zaltbommel mist iets en ik Derk fat dit en welkome aanwijst kan zijn
Zaltbommel zal meer bezocht worden door mensen uit andere steden, dit zal Zaltbommel
populairder maken.
Zoveel is er nu niet te beleven in Zaltbommel. Mijn dochters naderen hun tienertijd en ik zou het
fijn vinden als ze dichter bij huis vertier vinden.

4.2 Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de stelling?





De Bommelerwaard is te klein voor een dergelijke voorziening. Gaat ten koste van bestaande
locale voorzieningen.
De veiligheid zal nog meer afnemen rondom het station.
een leisuredome trekt niet altijd het beste publliek. Zaltbommel wereldstad- kom nou het is
gewoon een groot dorp. hier hoort geen Leisuredome thuis. In Den Bosch komt binnenkort een
nieuwe bioscoop. laat ze in Parijs maar eens goed kijken waar Zaltbommel ligt. Ook de af en
aanvoerwegen worden een probleem.
Er is genoeg heeft geen bestaan mogelijkheid
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Er is m.i. geen behoefte aan een dergelijk centrum. Utrecht en Den Bosch zijn dichtbij. Er is
beslist geen synergie met de aanwezige voorzieningen en het gebouw is een flagrante inbreuk op
het unieke waalfront en stadsgezicht en het omliggende natuurgebied. Onzalig plan kortom.
Er zal veel overlast komen door auto verkeer .De wegen
zijn te smal. De binnenstad zal er niet van profiteren. Als je binnenshuis alles kunt ,zelfs eten dan
ga je de stad niet in om te eten.
De extra inkomsten komen niet in de stad maar bij de uitbater. En voor Zaltbommel dreigt
verkeersoverlast.
Helemaal geen rust meer In Zaltbommel.
Het biedt geen meerwaarde voor de gemeente Zbm
Het is een project van Han Looijen maar heeft geen meer waarde voor zaltbommel en goed
zwembad is beter voor de gehele bommelerwaard
Het is funest voor de uitstraling van Zaltbommel, voor de binnenstad, de middenstand en de
huidige instellingen, organisaties en bedrijven die bezoekers trekken. Het vloekt en ondermijnt
het unieke karakter en waardevolle sellingpoints van Zaltbommel.
De initiatiefnemers van de Spoorveste worden alleen gedreven door financiële prikkels. Zoveel
mogelijk geld verdienen en zullen zich verder niet bekommeren wat het met de stad doet. Dit is
geen zorgvuldige citymarketing, wat is goed voor de regio, de binnenstad, de bewoners en de
waarden van onze woonplaats. Wat willen we behouden en wat willen we uitstralen en
benadrukken. Hier weegt dat beetje werkgelegenheid op de langere termijn niet tegen op!
Het is te groot voor de stad
Het levert geen extra aanloop op naar de binnenstad terwijl de middenstand het juist zo hard
nodig heeft.
Het ligt te ver van het centrum af om een toegevoegde waarde voor het centrum te zijn (winkels
maar ook vooral horeca voor na de activiteit). Daarnaast hebben we ook al de poorterij. wellicht
moet daar meer naar de mogelijkheden gekeken worden.
Het verwoest weer een stukje groen. Als het in plaats van een of meer van de foeilelijke kantoren
langs de A2 zou komen zou het beter te pruimen zijn. Dan nog past het niet in onze stad denk ik.
Het is te grootschalig.
Ik ben bang dat Zaltbommel het verkeerstechnisch niet aankan!
Ik vraag me af of zo'n grote locatie rendabel is voor Zaltbommel.
Ik vraag me af,of dit een succes wordt.
In hedel zit een speel paradijs.
We hebben in Zaltbommel het Roadhous.
DEn Bosch bioscoop
Leisurdome is te groot en waarschijnlijk niet haalbaar voor ZB.
Lelijk lomp groot gebouw dat een megalomaan hoog aantal bezoekers denkt te trekken, er zijn
meer dan genoeg voorbeelden dat men zich met dergelijke plannen te rijk heeft gerekend, bv
witchworld Almere, yumble Roermond. Het bestaande aanbod van de genoemde op te zetten
activiteiten is ruim voldoende. Daarnaast is de infrastructuur niet berekend op dergelijke
aantallen bezoekers, als ze al komen. Het ontwerp is niet een aanwinst voor de inwoners van
Zaltbommel. We kunnen het ding met een beetje pech vanuit heel Bommel zien.. beter steekt de
gemeente tijd, geld en aandacht het verbeteren van de culturele voorzieningen in de vesting zelf,
zeker nu er meer toeristen lijken rond te lopen. We hebben een van de mooiste vestingen van
Nederland doe er wat mee!
NEE
Niet nodig in omgeving is voldoende vermaak
Niet nodig voor mensen in de Bommelerwaard.
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Omdat een stadje als Zaltbommel het gewoon niet aan kan maak aan de andere kant van de stad
bij de watertoren en de nieuwe sport velden
Een soort avonturen en wandel gebieden en op het haven en Busker terrein een camping en
water recreatie en ander soort recreatieve activiteiten. OOK EEN MOOIE BUFFER TEGEN DE
GLASTUINBOUW VERVUILING !!!!! En het wordt ook tijd dat de gemeente de samenwerking
met de project onwikelaars eens goed doorlicht (want die maken meer kapot dan goed voor de
bevolking is ,denken ale9en aan
Geld geld geld!!!! )
Past hier niet. Beter een goed zwembad bouwen.
Past niet bij een kleine stad als Zaltbommel
Meer leven in de binnenstad zou prioriteit moeten hebben
Past niet bij een stadje als Zaltbommel
Past niet bij het karakter van de gemeente en zorgt voor extra verkeersstromen
Totaal geen behoefte aan.
Trekt allerlei gespuis aan!
Veel te groot voor zaltbommel; heeft geen kans van slagen; te weinig bezoekers op lange
termijn; en men verwacht veel te veel van de ligging aan de A2
Veel te groots.
Veel te grootschalig.
Zaltbommel heeft niet de ruimte en de mensen om de veiligheid te garanderen en om zoveel
mensen aan te kunnen.
Zaltbommel is daar simpelweg te klein voor en heeft daar ook te weinig achterland voor. Slimme
projectontwikkelaars zullen dit wel anders inkleuren.
Zaltbommel is een goede gemeente om grote dingen te doen, ik denk alleen dat de
gemeenteraad dit een lastig te positioneren concept vindt. Als ik kijk naar de voorgestelde
architectuur dan past dit niet echt bij Zaltbommel, gezien de oude sttadskern, het gebouw is een
bunker stijl. Daar zie ik geen fusie, die ik wel zou verwachten. Verder mis ik een plan over waar
Zaltbommel heen wil en dit klinkt als een ad-hoc actie. Leuk natuurlijk, maar Scheveningen
boulevard is een omgeving geworden waar allerlei stijlen elkaar niet hebben gevonden, daar mis
je de visie en zie je de moeilijke keuzes van de gemeente, het ad-hoc gedrag creerde daar
interessante uitvloeisels. Ik weet niet waar de grenzen van Zaltbommel eindigen, maar als dit
gebouw een ruimere locatie krijgt met daar omheen allerlei leuke attractieve dingen als
bijvoorbeeld een skibaan, cafe's en andere leuke dingen dan zie ik dit echt een hit worden. Pas
met de bunker trouwens op dat het gebouw niet als een bunker gezien wordt er moet wel
ergens beleving zijn van het pand. Maak het pand heel aantrekkelijk om te zien, met een stijlvol
design. Mensen moeten daar wel de komende 25 jaar tegenaan kijken, dan is het heel prettig als
er een mooi en luxe (oud en nieuwe stijl fusie) pand staat.
Zaltbommel is een klein historisch stadje waarbij niet zo'n groot modern gebouw past.
Ook gezien de infrastructuur wordt dat niks.
Zaltbommel is veel te klein voor zo'n groot project.
Zaltbommel kan zeker meer bereiken dan dat het nu doet, maar dan denk ik toch dat het Fieppaviljoen voorrang zou moeten krijgen. Dat is een prachtige link met de stad die meer mensen
zal trekken en tegelijk Zaltbommel niet te veel zal veranderen. Ik denk dat een leisuredome
absoluut niet gaat opbrengen wat men hoopt. En als dat wel zou gebeuren, dan weet ik niet of
het ten goede zal zijn voor de binnenstad.
Zie bovenstaande commentaren
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