
Onderwerp: bezwaar sociale woningbouw Portland (10 juni 2016) 

 

Geachte mevrouw/ meneer, 

Sinds 1 week hebben wij de berichtgeving gehoord mbt de sociale woningbouw Portland. 

Bij deze willen wij hier tegen ons bezwaar kenbaar maken met onderstaande argumenten. Ik zal de 

argumenten rubriceren, zodat inzichtelijk is wat maakt dat Portland naar ons idee niet de juiste locatie is. 

 Door de bouw van sociale huurwoningen op deze locatie zal de waarde van de omringende 

woningen dalen. Bij aankoop van onze huizen zat de huizenmarkt nog in de piek. Wij vonden het 

toentertijd een investering waard kijkend naar de bouwtekeningen die er waren. In de wijk 

zouden immers allemaal woningen uit een duurdere prijsklasse worden gebouwd. Nu blijkt 

echter dat hier mogelijk een verandering in komt. Dit maakt dat een eventuele verkoop van de 

woning in de toekomst zeker tot verlies zal leiden. Op het moment dat het besluit zal vallen om 

het bestemmingsplan aan te passen, zullen wij hier ook daarom bezwaar tegen aan gaan 

tekenen. 

 Daarnaast zal de aanzicht van de wijk minder worden. Het is een prachtig stuk locatie aan het 

begin van de polder. Om de wijk compleet te maken zou er juist gekozen moeten worden om 

hier vrijstaande woningen te creëren en niet vol te maken met sociale huurwoningen. Ik begrijp 

niet waarom er niet voor gekozen wordt om de grond op te delen en per kavel te verkopen, 

zodat hier vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden.  

 Daarnaast maken wij ons ook zorgen over de drukte van het verkeer en de infrastructuur. Sinds 

de komst van de skate baan en de opening van de waterkering is de drukte aanzienlijk 

toegenomen. De skatebaan trekt mensen aan van buiten de wijk. Dit is duidelijk zichtbaar door 

het feit dat mensen met de auto naar de skate baan komen. De weg onder de waterkering heeft 

veel drukte rond het verkeer meegebracht. Ook het feit dat er 2 toegangswegen zijn naar onze 

wijk en juist in deze wijk de drie basisscholen zijn gevestigd, maakt dat er onveilige situaties 

ontstaan rond het verkeer. In de ochtend en avond is er drukte om de wijk in en uit te komen. 

Indien hier nog bouwverkeer bijkomt vind ik dat er een onveilige situatie ontstaat.  

Als laatste wil ik nog benoemen dat ik teleurgesteld ben in de manier van communiceren van de 

gemeente richting de inwoners. Naar mijn idee staat transparantie in communicatie voorop. Je hoeft als 

gemeente en inwoners het niet met elkaar eens te zijn maar kan wel met elkaar in gesprek gaan door op 

een eerlijke manier te communiceren. Nu zijn wij via andere inwoners geïnformeerd ipv door de 

gemeente. Bij navraag hierover krijg ik een standaard antwoord.  Deze manier van communicatie heeft 

voor veel onrust gezorgd. Ik hoop dat transparantie in de toekomst voorop staat, zodat het inzichtelijk is 

wat ons te wachten staat en wij hierop kunnen anticiperen. 
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