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Betreft:  vergadering d.d. 14 juni 2016 om 20.15 uur, beraad & advies Ruimte, geen sociale 

huurbouw in Portland 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Hierbij tekent ik bezwaar aan op uw voorgenomen bestemmingsplan voor het bouwen van sociale 
huurwoningen in Portland (locatie achter de Zilverling). 
 
Mijn bewaar is tot uiting gebracht op vier aandachtspunten. 
 

1. Veiligheid 
 
Wij zijn na een lastige aanvangsperiode met inbraken in woningen en auto’s eindelijk tevreden over 
de volledig bebouwde wijk. In het resterende braakliggende terrein kijken wij uit naar een perfecte 
aanvullingen op onze woningen aan de Zilverling. Wij zijn vanuit Rotterdam naar Rhoon (Portland) 
verhuisd om onze kinderen hier op te laten groeien, maar twijfelen nu om onze woning te koop te 
zetten. 
 

2. Waardevermindering woning 
 
Tijdens de informatieavond is al naar voren gekomen dat wij in de waardevermindering zullen 
worden gecompenseerd. U realiseert zich waarschijnlijk nog niet dat onze woning al onder water 
staat en dat ik een tweede poging had verwacht om duurdere woningen in onze wijk te plaatsen, die 
passend is en de waarde richting onze originele aankoopprijs zal brengen. Buiten een compensatie in 
geld, is ons gevoel van vermindering van het plezier om na het plaatsen van de sociale woningen – 
juist op deze locatie - niet in geld uit te drukken. 
 

3. Wijze van communicatie van de gemeente naar de bewoners 

Twee  weken geleden hebben mijn man en ik (Dhr. en Mevr. Feenstra woonachtig aan de Zilverling 

24) een persoonlijke brief van u ontvangen voor de  uitnodiging van de informatie avond d.d. 8 juni jl. 

Het onderwerp van boven genoemde informatieavond liet ons al behoorlijk schrikken, maar hetgeen 

ook ook verbaasde was dat alleen onze kant (22 x huizen) van de straat deze brief had ontvangen 

i.p.v. de hele straat of eigenlijk hele wijk Portland. Op zijn zachtste gezegt: bewust onvolledige 

voorstelling van de impact van alle buurtbewoners. Dit gedrag van de gemeente om het zo stilletjes 

mogelijk zo weinig mogelijk bewoners te informeren en bij te betrekken beschouw ik als 

onbetrouwbaar.  

Onze reactie was gelijk onze medebewoners van deze mooie wijk te informeren. Toen wij voor de 

informatie avond aankwamen hoorde ik van uw (boze) collega aan de deur van de sporthal dat het 



niet de bedoeling was om andere bewoners te informeren en wij werden onder begeleiding van de 

securitas naar uitnodigingslijst gebracht om onze niet aangekruiste naam aan te laten kruizen. Dit 

komt heel onberouwbaar over. Het spreekt vrijwel voor zich dat u iets heeft te verbergen. 

 

4. Achteruitgang levensklimaat 

Onze wijk wordt straks een onsamenhangend bevolkingsgroep, welke zeer ongewenst is voor alle 

huidige bewoners.  Dat is niet waar wij voor onzelf en onze kinderen hebben gekozen toen wij hier 

kwamen wonen.  Wij hebben niet voor niets aangekocht met de wetenschap dat er veel duurdere 

vrijstaande koophuizen, welke aan de natuurrand van Rhoon komt te liggen. 

Ik wil u graag vragen om onze locatie per direct van de keuzelijst te verwijderen. Indien u daartoe 

geen mogelijkheden ziet, schromen wij als wijkbewoners er niet voor om de publiciteit in ruime zin 

op te zoeken waarbij dit zo goed als zeker gevolgen zullen hebben voor de huidige samenstelling van 

de gemeenteraad. U heeft ruimschoots tekort geschoten om een juist beeld te creeren en de 

bewoners bij jullie beslissingen op een gelijkwaardige, juiste en volledige wijze uw uitdagingen - 

welke zijn opgelegd door de overheid - in mee te nemen.  

 

Hoogachtend, 

 

Helena Feenstra 

 

 

 

 

 

 

 


