
 
         Rhoon (Portland), 12 juni 2016  
 
 
Aan: Het College van B&W van Albrandswaard, alsmede de gemeenteraad van Albrandswaard  
 
Betreft: Planvorming sociale woningbouw Rhoon, n.a.v. de brief van het College van  
B&W, d.d. 1 juni 2016 (uw kenmerk 110040)  
 
Geachte fracties van de gemeenteraad van Albrandswaard, i.h.b. de fractievoorzitters c.q. 

woordvoerders, 

Afgelopen week werden wij, bewoners van de gezellige straat Zilvermijn, onaangenaam verrast door 

het verkrijgen van informatie met betrekking tot het laatste stuk braakliggend grond in Rhoon 

Portland. Deze informatie betreft de bouw van sociale huurwoningen….. De schrik sloeg om ons hart. 

Hoe kan de gemeente Albrandswaard deze prachtige wijk, welke in het bestemmingsplan voltooid 

zou worden met schitterende vrijstaande woningen, ineens gaan volbouwen met sociale 

huurwoningen. 

Helaas is deze informatie ons ook niet rechtstreeks door de gemeente toegestuurd… maar hebben 

we dit moeten vernemen via o.a. social media. De gemeente heeft slechts de helft van de Zilverling 

rechtstreeks geïnformeerd.  Dit terwijl, informatie die iedereen aangaat in Portland, voor ons van 

wezenlijk belang is.  

Met deze informatie in gedachten worden wij gedwongen u een brief te sturen met onze zorgen.  

De volgende punten willen we u niet onthouden en hopen dat u deze zal meenemen in de 

uiteindelijke beslissing m.b.t. de bouwplannen in Rhoon-Portland: 

1. Sociale huurwoningen doen afbreuk aan de prachtige wijk Portland 

2. De bestaande woningen dalen in waarde 

3. De infrastructuur in de wijk is niet geschikt om zoveel extra bewoners te verwerken 

4. De scholen zitten overvol. Hoe gaan de scholen het huidig hoge niveau in onderwijs 

handhaven? 

Verder vragen wij ons ten zeerste af of het voor de gemeente Albrandswaard een financieel juiste 

keuze is. Het stuk braakliggend terrein bebouwen met vrijstaande woningen, of verkavelen, levert 

toch veel meer op.  

Kortom.. Het zou ons wonen en leven in Rhoon-Portland (en gemeente Albrandswaard) verder 

veraangenamen indien deze prachtige wijk wordt voltooid, volgens bestemmingsplan, met prachtige 

koopwoningen welke de wijk ‘eer aan doen’. 

Met vriendelijke groeten, 

Marc en Desiree ’t Hart 
Zilvermijn 27 
3162XL Rhoon 


