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Betreft: bezwaar zoek/bouw locatie sociale huurwoningen Rhoon Portland

Geachte heer, mevrouw,

Graag willen wij u kenbaar maken dat wij er bezwaar tegen hebben betreffende 
het voornemen om mogelijk sociale huurwoningen
te bouwen op de Portlandse Hoek West. 

Vorige week ontvingen wij door de brievenbus een kopie brief van de Gemeente 
Albrandswaard, waarin bovenstaande te lezen was. Er was een inloopavond 
gepland op 8 juni jl.
voor genodigden. Wij bleken niet tot deze genodigden te horen. Dit bevreemdde 
ons, daar wij ook inwoner zijn van de wijk Portland en wij graag meer informatie 
wilden hebben
over deze voornemens. Verder was de brief niet helder en heeft dit tot grote 
onrust geleid in de wijk. Er werd een bewonersinitiatief opgestart om 
handtekeningen op te halen van bewoners die tegen 
deze plannen zijn (dit zijn er inmiddels 300). Ook wij hebben onze handtekening 
gezet, daar wij tegen deze plannen zijn. Op 8 juni waren wij, samen met een hoop 
andere wijkbewoners, aanwezig bij de sporthal (buiten). De mensen mochten niet 
naar binnen. Wel kwam de Burgemeester naar buiten om bewoners te woord te 
staan. Dit werd, in ieder geval door ons, gewaardeerd. De Burgemeester heeft 
toegezegd dat alle bewoners deze week een brief zullen ontvangen over de 
voornemens. Wij zien deze brief graag tegemoet.

Onderstaand treft u onze bezwaren aan.
De wijk Portland is een wijk met (luxe) koopwoningen. Het bestemmingsplan was 
destijds (bij aankoop van de woning) bedoeld om ook op het stuk grond 
Portlandse Hoek West (luxe) koopwoningen te bouwen (dit ging toen niet door 
vanwege de crisis). Destijds is in het bestemmingsplan vastgelegd dat deze 
locatie gebruikt zou worden voor vrije kavels, vrijstaande woningen en 2 onder 1 
kap woningen. Een aantal jaar geleden heeft de Gemeente een afwijzing gedaan 
richting de aannemer aangaande zijn verzoek om er goedkopere woningen te 
bouwen. Het argument had te maken met de zichtfunctie van deze locatie. Er 
mochten alleen huizen komen in het duurdere segment. Alleen al vanuit het 
oogpunt van een betrouwbare Gemeente is het niet passend dat de Gemeente 
deze locatie als mogelijke achtervanglocatie beschouwd. 
De bouw van sociale huurwoningen zal leiden tot waardevermindering van de 
omringende woningen, sociale problemen en afbraak aan het beeld van de wijk 
als geheel. De Gemeente kan toch ook niet eenzijdig het bestemmingsplan 
wijzigen. Dit brengt mogelijk planschade met zich mee en onnodige langdurige 
procedures. Er ontbreekt ook een gebiedsvisie. De openbare voorzieningen zijn 
ook niet toereikend (wachtlijsten bij huisartsen, bezuiniging op bibliotheek, 



klassen die vol zitten, files bij scholen etc.). De hulpdiensten kunnen dit stuk van 
de wijk moeilijk en niet op tijd bereiken. 

Verder vinden wij het jammer dat wij ons als bewoners nu moeten gaan inzetten 
tegen eenzijdige veranderingen vanuit de Gemeente. Dit behoort niet zo te zijn.
Wij kochten dit huis om er met veel plezier te wonen, samen met onze kinderen. 
Nu dreigt het woongenot en de veiligheid in de wijk verstoort te worden door 
deze plannen. Een andere vraag is of het wenselijk is het bestemmingsplan aan 
te passen, zeker gezien het aantal reacties dat er is gekomen vanuit de 
bewoners. 
Er is onvoldoende draagvlak bij de bewoners voor dit voornemen. 

Wij hopen dat de Raad zorgvuldige afwegingen maakt betreffende dit voornemen 
en wij gaan er vanuit dat wij niet teleurgesteld gaan worden door Raadsleden die 
hun verkiezingsbeloftes niet waarmaken (zoals woongenot en een veilig gevoel).  

Met vriendelijke groet,

Familie de Vries


