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Eind vorige week vernam ik dat u van plan bent sociale huurwoningen te bouwen in Portland 

op de locatie van het braakliggende terrein achter de Zilverling. In deze brief wil ik u 

uitleggen waarom ik het niet eens ben met deze plannen. 

  

Het onbebouwde terrein achter de Zilverling is het eerste stukje Portland dat men ziet als je 

komt aanrijden over de Rhoonse baan vanuit Rhoon. Dit zou het visite kaartje van de wijk 

worden met mooie huizen in het duurdere segment. 

Dat dit een aantal jaren geleden niet direct uitvoerbaar was door de economische crises is 

begrijpelijk. Al jaren kijken we aan tegen een braakliggend terrein met een hek eromheen. Nu 

de huizenmarkt weer aantrekt was mijn verwachting dat de duurdere huizen aan de buitenrand 

nu dan eindelijk gerealiseerd zouden worden. De gemeente lijkt nu voornemens om af te 

wijken van het oorspronkelijke ontwerp van de wijk. Ik ben het hier niet mee eens en op het 

moment dat het besluit zal vallen om het bestemmingsplan aan te passen, ullen wij hier ook 

daarom bezwaar tegen aantekenen. 

 

Mijn voornaamste bezwaren tegen de komst van sociale huurwoningen zijn: 

  

Woongenot 

Toen we ons huis kochten adverteerde Albrandswaard zich als ´dorpen tussen groen en stad´. 

We hebben gekozen voor de wijk Rhoon Portland om onze kinderen in een rustige en veilige 

omgeving op te laten groeien met de voorzieningen van de stad in de buurt. 

Er zijn meerdere voorbeelden van andere Vinex wijken in Nederland waar de tegenstellingen 

tussen de bewoners van de duurdere koopwoningen en sociale woningbouw tot wrijving in de 

wijk hebben geleid.  

De komst van sociale woningbouw brengt spanningen, criminaliteit en overlast met zich mee. 

Dit is niet de omgeving die ons voor ogen stond toen we ons hier vestigden.  



  

Waarde huis 

In de oorspronkelijke plannen zou de buitenrand bebouwd worden met woningen in het 

hogere segment. De nabijheid van duurdere huizen heeft een positieve invloed op de waarde 

van de huizen in de buurt. Sociale woningbouw zal de waarde van ons huis doen dalen. Nadat 

we veel geld hebben geïnvesteerd in de aankoop en verbouwing van ons huis is het voor ons 

niet acceptabel dat de gemeente plannen maakt die een negatief effect hebben voor de waarde 

van ons huis.  

  

Leefbaarheid van de wijk 

De komst van sociale woningbouw zal een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid van 

de wijk. 

De huidige voorzieningen in de wijk zoals scholen, (sport)verenigingen, medische 

voorzieningen, gymzaal, parkeerplaatsen en wegen kampen al met overbezetting, Het 

toevoegen van een grote groep nieuwe bewoners zal dit verergeren. 

  

  

Daarnaast wil ik nog benoemen dat ik teleurgesteld ben in de manier van communiceren door 

de gemeente. Via medebewoners van de wijk heb ik over de plannen voor sociale 

woningbouw moeten vernemen. De gemeente heeft, mijn inziens uit gemak en/of angst voor 

de reacties, besloten alleen de bewoners van de Zilverling per brief te informeren over de 

informatieavond op 8 juni. Deze plannen hebben een negatieve invloed op de hele wijk 

Portland. Ik zou dan ook graag zien dat de gemeente alle bewoners transparant en tijdig 

informeert over het verdere verloop van de  plannen. 

  

Ik zie graag uw reactie tegemoet. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Fam.  A.W. Brakel 

Zilvergloed 35 

3162XK Rhoon 



  

bart_brakel@hotmail.com 
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