
Aan: betrokken Raadsleden Gemeente Albrandswaard 

Betreft: bezwaren sociale woningbouw Rhoon Portland 

Datum: 12 juni 2016 

Beste Raadslid, 

Met verbazing  hebben wij geconstateerd dat de Gemeente Albrandswaard voornemens is een 
onderzoek te starten naar de haalbaarheid van het plan sociale huurwoningen te realiseren in 
Portland. Desondanks het feit dat wij in de directe omgeving wonen (Zilverling), waren wij 
niet welkom op de informatieavond op 8 juni 2016. Wij zijn teleurgesteld in de manier van 
communiceren van de gemeente richting de inwoners van Portland; het ontbreken van 
transparantie in communicatie nemen wij de gemeente zeer kwalijk. 

Bij deze willen wij ons bezwaar maken tegen de mogelijke sociale woningbouw in onze 
prachtige wijk met ondergenoemde argumenten: 

-  Waardedaling van de omringende woningen. Door de bouw van sociale huurwoningen in 
Portland zal de waarde van de woningen in deze buurt dalen. Volgens het bestemmingsplan 
zouden hier allemaal woningen uit een duurdere prijsklasse worden gebouwd. Op basis van 
deze informatie (geen sociale huurwoningen, geen hoge bouw) hebben wij een doorgedachte 
en bewuste keuze gemaakt om een woning in Portland te kopen.  Als bij de koop van onze 
woning in het bestemmingsplan aangegeven was dat er sociale huurwoningen achter onze 
straat gebouwd zouden worden, zouden wij deze woning nooit gekocht hebben.  Mocht het 
oorspronkelijke bestemmingsplan in de toekomst wijzigen, dan zullen wij hier ook daarom 
bezwaar tegen aan gaan tekenen. 

- Drukte van het verkeer en problemen rond de infrastructuur als er meer woningen worden 
gebouwd dan initieel voorzien. Portland kent veel verkeerdrukte: er zijn maar 2 
toegangswegen in deze wijk en dit zorgt voor veel drukte om de wijk in en uit te komen.  

Rekening houdend met het bovenstaande vragen wij u specifiek af te zien van verdere 
planvorming aangaande Portland en onze argumenten mee te nemen en af te wegen tegen 
andere opties binnen en buiten de gemeente.  

Met vriendelijke groet, 

Familie Klootwijk 



Zilverling 26 

3162XH Rhoon 


