
Aan de B&W en raadsleden 

Gemeente Albrandswaard 

Per email : griffie@albrandswaard.nl 

Rhoon, 12 oktober 2021 

Geachte, B&W en raadsleden, 

Betreft: Woningbouw voor starters onze jongeren. 

Mede naar aanleiding van het betoog op de raadvergadering 4 oktober van X die duidelijk heeft 
gemaakt namens vele jongeren het te kort aan betaalbare onderkomen woningen die zij omschrijft 
als haar behoefte en denk zekere ook hetzelfde voor velen, en dat is zo simpel de behoefte 1 kamer 
zoals zij vraagt en als het kan nog een slaapkamer, meer is er niet nodig wel een eigen omgeving 
waar je als starter mee kan beginnen de basis en recht om in het leven vervolg stappen te gaan doen. 

Dit verhaal is bijna ons verhaal uit 1969 zoekend naar en woning onder huurwaarde want andere 
betaalbare huurwoningen waren er niet want ook woningnood, een woning onder de huurwaarde 
was een gedateerde particuliere woning in de volkswijken. Wij hadden het geluk met de 
zogenaamde kruiwagen een begane grond woning in een toen mooie gezellige wijk Oud Charlois 
Rotterdam zuid, wel wat opknappen maar goed bewoonbaar huur per maand 69 guldens in diezelfde 
periode hadden enkel collega’s die getrouwd waren met een kind die woonde bij de ouders of 
schoonouders op een zolder als kamer. En eigenlijk wil ik hiermee zeggen wat hebben ze in 52 jaar 
tot nu voor de gewone burger gedaan? Woningnood in feite om je dood te schamen in een steenrijk 
land in geld maar arm in zijn ziel.  

Nu het volgende vervolg is dat in het betoog wordt gezegd alles is geheim? Overigens sinds de 
binnenkomst van de nieuwe Wethouder is dat toegepast, bewoners worden niet meer geïnformeerd 
want de burger mag niet meedenken en mag ook niets weten over de miljoenen die in het systeem 
rondgaan. Er wordt wel hier en daar met de burgers gepraat maar het gevolg is altijd we hebben ons 
best gedaan om de burger erbij te betrekken. En wordt alles toch uitgevoerd. Of anders straks met 
de omloop wordt alles eruit getrokken maar dan ineens als het uitkomt krijgt de dialooggroep 2016 
wel of niet zijn gelijk zoals de bekende Chinese muur en de torens in project Essendael nr. 2. 

Dan over naar het doel een plan wat de gemeente Albrandswaard zou sieren. 

ETTEN-LEUR - Een speels wooncomplex met verschillende lagen en héél véél groen. Zo 
komt het nieuwe appartementengebouw voor starters eruit te zien op de plek van 
jongerenverzamelgebouw X EL aan het Stationsplein in Etten-Leur. "We bouwen in 
totaal 75 appartementen voor jongeren van 18 tot 30 jaar oud", vertelt Corrina 
Pistorius, vestigingsmanager van woningcorporatie Alwel. 

https://www.internetbode.nl/regio/etten-leur/308097/ontwerp-appartementencomplex-voor-
jongeren-aan-stationsplein-bekend?fbclid=IwAR333awdOnOc_0EQBN4uSs5UYU0J9gi_-
JFkTTQNuQo4TM0FEWAN-9z7J2E 

Misschien ook een optie dat project eens te bezoeken zoals u dat met het Antes heeft gedaan  een 
plan wat mogelijk zou kunnen zijn waar ontwerpkosten een belangrijke deelkorting kan opleveren. 



Een mooi voorbeeld voor een oplossing in onze gemeente Albrandswaard kunnen ze nog iets van 
leren hoe iets simpel kan zijn en een onderkomen van jongeren van 18-30 jaar en ook nog 
betaalbaar. En een schitterend complex. 

Alleen jammer dit dus…. De optie om binnenstedelijk te bouwen en te verdichten rondom 
metrostations om zo nog meer (sociale) woningbouw te realiseren is door de gemeenteraad 
afgewezen.??.  

Tja het afwijzen voor dit soort woningen klinkt bekent sinds 2015 niets ander gezien en gehoord 
tientallen voorbij zien gaan, maar misschien deze optie vanuit een plan van een simpele burger die 
ook mee zou mogen denken tenzij dit ook de versnipperaar in verdwijnt. 

Optie zou kunnen zijn op de nu huidige te grote parkeerterrein naast het metrostation Poortugaal 
want uitgeven voor geld van grond is geen probleem geld zat Eneco, van wie die grond is weet ik niet 
en grond gunnen aan een of meerdere woningbouwverenigingen heeft vele voordelen ook nabijheid 
van de Metro, of andere locatie die daar geschikt voor zijn want is er een project?  Bouw dan eerst 
die soort woningen voor onze jongeren of met andere woorden onze toekomst bouwers en wel met 
grote spoed voorrang te bouwen.  

“Niet lullen maar poetsen” dat weet onze wethouder uit Rotterdam wel waar te  maken en misschien 
ook  wat huiswerk voor onze raadsleden. 

Met vriendelijke groet, 

x
x 
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