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Feestelijke oplevering woongebouwen Pim & Pom in
Zaltbommel
Op 8 november jl. was de feestelijke oplevering van de twee nieuwe woongebouwen aan het Fiep
Westendorpplein in Zaltbommel. De gebouwen, Pim & Pom, zijn vernoemd naar de poezen die Fiep
Westendorp tekende voor de verhalen van Mies Bouwhuys. Onder toeziend oog van de genodigden
openden Wethouder Adrie Bragt en Peter van den Heuvel de gebouwen voor gebruik.
Tevredenheid
Peter van den Heuvel, directeur bij Woonlinie, is content met de uitbreiding op haar woningvoorraad:
“Het was hard nodig om deze woningen te realiseren. Met deze twee prachtige gebouwen spelen we in
op de stijgende vraag naar betaalbare, kleinere woningen in Zaltbommel”. Ook Wethouder Bragt is
tevreden met het resultaat. “Het zou wat makkelijker moeten zijn om op woningen als deze te
reageren. We merken dat die behoefte er is. Daarom willen wij samen met Woonlinie meer van dit type
woningen gaan realiseren in de toekomst”, aldus Bragt. “Het is u in ieder geval gelukt om een van deze
prachtige woningen te bemachtigen. Ik wens u ontzettend veel woongenot toe”, besluit Bragt.
Naamgeving
In april schreef Woonlinie de prijsvraag uit om de twee nieuwe woongebouwen een naam te geven.
Geert Vos won met zijn inzending ‘Pim & Pom’. Naar aanleiding van de naamgeving nam Woonlinie
contact op met de Fiep Westendorp Foundation. De stichting was enthousiast en heeft meegewerkt aan
de twee afbeeldingen, die op de gevels van de woongebouwen prijken.
Confettiregen
Met een druk op de knop van het confettikanon gaf Geert Vos het startsein aan Wethouder Bragt en
Peter van den Heuvel om de grote strikken op de gebouwen door te knippen. Na de officiële handeling
vertrok het gezelschap richting The American Roadhouse. Daar konden bewoners met elkaar
kennismaken onder het genot van een hapje en drankje.
Compact wonen
In totaal zijn er 59 compacte appartementen gebouwd, verdeeld over twee woongebouwen. De
appartementen zijn geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens. Omni Architecten uit Schijndel
verzorgde het ontwerp en Bouwbedrijf Van Grunsven uit Erp was verantwoordelijk voor de bouw.
Halverwege november krijgen de bewoners van gebouw Pim de sleutels van hun nieuwe woning. Begin
december is de sleuteluitgifte van de woningen in gebouw Pom.
Toekomstmuziek
Het woonbeleid van het nieuwe kabinet richt zich onder andere op meer nieuwbouw, voldoende
betaalbare woningen en meer verduurzaming. Met de bouw van deze twee woongebouwen speelt
Woonlinie in op een grote behoefte en verwacht in de toekomst vaker van dit soort compacte woningen
aan te gaan bieden.
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Meer informatie
Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Martin Trower (projectontwikkelaar) van
Woonlinie via telefoonnummer 088 520 4000.
Met vragen over de opening kunt u terecht bij Fiona van Hoesel (communicatie). Zij is bereikbaar op
telefoonnummer 088 520 4127.
Bijlagen: 2 foto’s (fotograaf: Anja Loepa)

