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Betreft
Ondersteunen van het initiatief voor de bouw van sociale huurwoningen op de locatie Mariput in Poortugaal.

Geachte leden van het college en gemeenteraad.

Woningbouwvereniging Poortugaal heeft op 3 februari 2020 kennis genomen van het marktinitiatief van 
projectontwikkelaar Kavel Vastgoed voor woningbouw op de locatie Mariput te Poortugaal. In dit plan worden 
vooralsnog woningen in de koopsteer voorzien, alsmede geliberaliseerde huurwoningen en sociale huurwoningen. 
WBV Poortugaal juicht dit initiatief van harte toe.

WBV Poortugaal is met name geïnteresseerd in de mogelijkheid om daar 11 tot 12 sociale huurwoningen te 
realiseren. Al geruime tijd bestaat bij WBV Poortugaal de behoefte aan woningen voor starters en ouderen, zo 
mogelijk in appartement vorm. Daarvan zijn er in Albrandswaard en in het bijzonder in de woonkern Poortugaal, veel 
te weinig. Dit initiatief sluit naadloos aan op de behoefte die ook in de Woonvisie Albrandswaard is beschreven en 
door de gemeenteraad is vastgesteld.

In het plangebied dat grenst aan locatie Mariput staan al sociale huurwoningen (Kruisdijk). Dit zijn woningen van het 
type eengezinswoning. Een aanvulling met 11 tot 12 woningen in appartement vorm op de locatie Mariput zou een 
zeer welkome aanvulling zijn. Zo ontstaat in een relatief klein plangebied een diversiteit aan woonvormen waaruit 
wat te kiezen valt.

De appartementen zouden wij graag willen toewijzen aan inwoners uit Albrandswaard, de zogenoemde lokaal 
woningzoekenden. Gezien de ligging van het plangebied denken wij in het bijzonder aan starters en empty nesters. 
In de met de gemeente Albrandswaard / WBV Poortugaal gemaakte prestatieafspraken over woonruimteverdeling in 
de sociale huursector wordt hierin al een voorzet gedaan. Daar zouden wij nu graag uitvoering aan willen geven.
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Het aantal 11 a 12 is niet hoog, maar in samenhang met de reeds aanwezige woningen aan de Kruisdijk is het een 
mooi potentieel sociale huurwoningen in dit plangebied. Zo ontstaat een gedifferentieerde buurt met sociale huur, 
geliberaliseerde huur en eigen woningbezit. Ook uit het oogpunt van leefbaarheid (gemêleerde samenstelling van 

bevolkingsgroepen) een prima initiatief.

Tot slot vinden wij de geplande locatie waar de nieuwe sociale huurwoningen zijn voorzien goed passend in de 

gehele planopzet.

Wij zien de ontwikkeling van en de participatie van WBV Poortugaal in dit marktinitiatief met vertrouwen tegemoet! 

Met vriendelijke groet,

René Kouters 
Directeur-bestuurder
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