
Geachte dames en heren, 
 
Met verbazing en ontsteltenis hebben we kennis genomen van het schrijven van de Gemeente Albrandswaard 
d.d. 1 juni 2016 met kenmerk 110040,  waarin met het voornemen om sociale huurwoningen te gaan bouwen op 
het stuk grond tussen de Zilverling en de Regenboog, kenbaar gemaakt wordt aan een zeer beperkt aantal 
betrokken bewoners van de wijk Portlandsehoek. 
 
Het feit dat uitsluitend één kant van de Zilverling is geïnformeerd, terwijl alle bewoners van Portlandsehoek hier 
bij betrokken zouden moeten worden, en de zeer korte tijd tussen informeren en besluitvorming, wekt bij de 
bewoners het idee dat het ons door de strot geduwd en riekt naar achterkamertjes politiek. Het vertrouwen in de 
lokale bestuurders wordt hier ernstig door geschaad. Tevens heeft deze manier van communiceren geleid tot 
onrust onder de bewoners. 
 
Wij zijn in 2009 in de Zilverling komen wonen en hebben heel bewust gekozen voor een duurdere klasse woning, 
met het vooruitzicht dat de verdere wijk overeenkomstig ontwikkeld zou worden, en de plannen voor verdere 
woningbouw tussen de Zilverling en de Regenboog ons het vooruitzicht gaven op een zorgeloze toekomst in een 
levensloop bestendige woning waar we oud konden worden. We waren graag bereid destijds een aanzienlijk 
bedrag voor onze woning te betalen met deze vooruitzichten, temeer daar de vertegenwoordiger van de 
gemeente destijds op een bewonersbijeenkomst heeft aangegeven dat Portlandsehoek de parel van 
Albrandswaard moest worden. Als we hadden geweten dat er op termijn sociale huurwoningen zouden komen 
hadden we ons wel twee keer bedacht voordat we onze handtekening zetten. 
 
Als gevolg van de crisis heeft verdere ontwikkeling van het beoogde gebied stil gelegen. De ontwikkelaar heeft 
enige jaren geleden aan de gemeente vergunning gevraagd voor de bouw van een goedkoper segment 
woningen, omdat hij als gevolg van de crisis de beoogde dure 2-onder-1-kapwoningen en de 
vrijstaande  woningen op korte termijn niet realiseerbaar zag. De gemeente heeft dat destijds geweigerd omdat 
het niet voldeed aan het bestemming plan.  
 
Echter nu het de gemeente goed uitkomt kunnen er wel sociale huurwoningen gerealiseerd worden, hoe zo 
onbehoorlijk bestuur? Hoe kan de gemeente met een dergelijk beleid verwachten dat haar inwoners nog 
vertrouwen houden in het lokale bestuur. 
 
We begrijpen, dat als gevolg van maatschappelijk ontwikkeling, er een behoefte ontstaat aan extra sociale 
huurwoningen in de gemeente Albrandswaard, echter snappen niet dat de gemeente Portlandsehoek als een 
mogelijke lokatie hiervoor heeft aangewezen. 
 
De reële verwachting is dat het aanzien van de wijk afneemt, de overlast en de criminaliteit toe neemt en de 
waarde van onze woning zeer zeker daalt. Deze verwachting is niet gebaseerd op emotie maar op feiten. 
Bewoners van sociale huurwoningen krijgen deze niet voor niets toegewezen. Ze hebben over het algemeen niet 
de middelen om onderhoud te plegen aan hun woning en hun tuin. Als je rondkijkt in buurten met sociale 
huurwoningen zie je wat de gevolgen daarvan zijn.  
 
Daarnaast hebben we vernomen dat ook bewoners van Kijvelanden en Delta op termijn meer zelfstandig moeten 
gaan wonen. Deze zullen ook in sociale huurwoningen terecht komen. Als zij ook in de woningen in 
Portlandsehoek terecht komen, hoe gaat de gemeente dan de veiligheid van de huidige bewoners waarborgen? 
 
De economische waardedaling kunnen we gedeeltelijk vergoed krijgen middels verhaal van planschade. Maar 
hoe gaat de gemeente de emotionele schade vergoeden?  
 
Heel concreet zijn onze bezwaren als volgt: 

 Waarde daling van onze huidige woning 

 Aanzien van de wijk gaat sterk achteruit 

 Gevoel van onveiligheid neemt toe 

 Woongenot wordt sterk aangetast 

 
We zijn als bewoners van de Zilverling en de rest van Portlandsehoek hopen dat de gemeente terug komt op haar 
voorgenomen besluit en het voornemen intrekt.  
 
Erik van de Ruit  
Zilverling 12 
3162 XH Rhoon-Portland 


