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Rhoon, 10 juni 2016.

Geachte College van B&W en de fracties van de gemeenteraad van 
Albrandswaard,

Door tussenkomst van deze brief wil ik u kenbaar maken dat mijn gezin en ik, als 
inwoners van Portland ernstig zijn teleurgesteld in u als dagelijks bestuurlijk 
orgaan van de gemeente Albrandswaard met de voornemens om in Portland 
sociale huurwoningen te bouwen.

U bent tenslotte mede door de bewoners van Portland door democratische wijze 
gekozen, om ons te vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Albrandswaard. 
U dient in deze uitvoering onze belangen te behartigen en te streven naar het 
best mogelijke resultaat te behalen voor onze gemeenschap. In deze kwestie 
dient u zich richting uw kiezers LOYAAL en INTEGER op te stellen.

Echter is er vanuit uw zijde weinig te merken m.b.t. LOYALITEIT en INTEGRITEIT 
tegenover ons als inwoners van de gemeente Albrandswaard, vooral die 
woonachtig zijn in Portland en wel om de volgende redenen.

ETALAGE  VERKOOP: 

Bij de ontwikkeling van het totale gebied is er rekening gehouden met 
verschillende factoren, denk hierbij aan parkeergelegenheid, groenvoorzieningen, 
capaciteit scholen, openbare ruimte, aanbod winkels, huisartsen etc. Dit geheel is 
gebaseerd op het plan zoals wij die in de etalage hebben mogen bekijken. In deze 
etalage is NIET kenbaar gemaakt dat er “wellicht, eventueel” ruimte is voor het 
bouwen van sociale huurwoningen. Dit staat ook lijnrecht tegenover de inhoud 
van de etalage die ons is voorgehouden door projectontwikkelaars en tevens de 
gemeente.



Na aanleiding van de voorgehouden inhoud van deze etalage is er door ons, 
nadat wij deze woonomgeving vanuit meerdere invalshoeken bekeken hebben, 
weloverwogen een bewuste keus gemaakt om een gemiddeld duurdere prijs te 
willen betalen voor de m2.

Indien de gemeenteraad van Albrandswaard deze etalage omgooit en er een 
andere invulling aan wenst te geven, die niet overeenkomt met de fundatie 
waarop de bewoners van Portland hun huizen hebben gekocht en zeer zeker niet 
wenselijk is bij de bewoners van Portland is er sprake van “ONLOYAAL”gedrag. 
Waar deze verplichting niet wordt nageleefd, waar trouw wordt geschonden en 
ontrouw intreedt, kan sprake zijn van VERRAAD!

Bij onloyaal gedrag is er zeer zeker sprake van breuk in de INTEGRITEIT van de 
persoon (lees het dagelijks bestuurlijk uitvoerend orgaan)!

TOTALE BEGROTING:

Gezien de geringe informatie die de gemeente naar buiten, openbaar, heeft 
gebracht en in samenhang met het niet willen informeren van alle bewoners van 
Portland, maar enkel een paar huishoudens reist bij mij de vraag of er hier niet 
sprake is van een overhaaste, onder druk uitgevoerde niet doordachte plan en 
zeer zeker de totale begroting die bij dezen komt kijken.

Uit meerdere stukken is te herleiden dat het grondgebied, gelegen aan de 
Regenboog, niet eigendom is van de gemeente Albrandswaard. Hier het gaat om 
een stuk grond waarop duurdere woningen gebouwd dienen te worden en dit plan 
NIET discutabel is! Er een projectontwikkelaar, eigenaar van deze grond, het 
volste recht heeft en zijn verplichtingen dient na te komen tegenover de inwoners 
van Portland om dit duurdere type woningbouw te realiseren op deze locatie.

Indien de gemeente toch overgaat om zijn, NIET doordachte plan ter uitvoering te 
brengen wil ik vertellen dat er vanuit de bewoners van Portland een 
bewonersvereniging in het leven geroepen zal worden en wij de weg naar de 
rechtbank zullen nemen om de juridische strijd met onze gemeente aan te 
vechten. Denkt u hierbij aan de ontstane vertraging in het gehele proces en zeer 
zeker niet te vergeten “de onvoorziene kosten”die het zich met zichzelf zal mee 
brengen.

Het fundament van een Democratisch gekozen stelsel is gebouwd op LOYALITEIT 
in samenhang, onmiskenbaar verbonden met INTEGRITEIT!

Met vriendelijke groet,



Ercan Baran
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baranercan@hotmail.com
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