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Rhoon Portland, 13 juni 2016

Betreft: Bezwaar plannen sociale huurwoningen locatie Portland,

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 1 juni 2016 met kenmerk 110040, willen wij 
hierbij graag onze verbazing en ongerustheid kenbaar maken.
Op 8 juni 2016 zijn wij middels bovengenoemd schrijven uitgenodigd voor een 
inloopavond over de plannen voor de realisatie van extra sociale huurwoningen. 
Tijdens deze inloopavond is aangegeven dat het laatste braakliggend terrein in 
Portland is aangemerkt als onderzoeklocatie voor het realiseren van sociale 
huurwoningen. 

Wij willen graag als eerste benadrukken dat de communicatie omtrent de 
mogelijke plannen van de gemeente over sociale huurwoningen op locatie 
Portland op een zeer gebrekkige manier heeft plaats gevonden.  Slechts een zeer 
klein gedeelte van de berokkenen zijn via een brief geïnformeerd. Deze manier 
van communiceren heeft voor veel wantrouwen gezorgd in onze wijk.

Wij waren zeer verbaast omdat dit stuk grond het mooiste stukje van Portland is. 
Een Toplocatie met als doel, ook volgens het huidige bestemmingsplan, om hier 
dure eengezinswoningen (2 onder 1 kap) en meerdere vrijstaande woningen te 
realiseren. Het aanpassen van het bestemmingsplan zal een langdurige 
procedure worden doordat er geen draagvlak is bij de bestaande bewoners. 
Wat misschien nog verbazingwekkender is, is dat wij begrepen hebben dat de 
gemeente in een eerder stadium de plannen van BPD om iets goedkopere 
koopwoningen op deze grond te bouwen heeft afgewezen met als reden het 
aangezicht van de locatie en hiermee de wijk. Alleen huizen in een duurder 
prijssegment mochten gerealiseerd worden. U begrijpt dat de gemeente zich nu 
erg ongeloofwaardig maakt, nu wij geïnformeerd worden over het feit dat juist 
deze locatie nu is aangemerkt voor mogelijk sociale huurwoningen. Dit lijkt zelfs 
op misleiding van de huidige inwoners van de wijk Portland.

Op de informatieavond is ons mede gedeeld dat de grond, locatie Portland, niet 
van de gemeente is. Hiernaast werd ook aangegeven dat er bij deze optie zeker 
sprake is van planschade. Het lijkt ons onverantwoord  dat de realisatie  van 
sociale huurwoningen op deze locatie, gepaard gaat met een dusdanige 
financiële inspanning van de gemeente. De vraag die bij ons meteen naar boven 
komt is of de gemeente hiermee rekening heeft gehouden tov de andere 
potentiele locaties. 

Wij willen u verzoeken gezien de bovengenoemde punten om de locatie Portland 
te schrappen van de lijst met mogelijke locaties voor de realisatie van sociale 
woningbouw. 

Met vriendelijke groet,
Paskal en Deborah Kelly
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