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Sandhia Ramlal

Van: Helga Buijser <h.buijser@hotmail.com>
Verzonden: woensdag 8 juni 2016 16:09
Aan: Thomas van der Knaap; Anneke van Klaveren; Martijn Heezen; Raymond van Praag; 

Gerard Schuitemaker; Richard Steger; Jolanda Ram; Frans van Zaalen; Lennard 
Goudriaan; Jan Pieter Lokker; Hans Cats; Marco Goedknegt; Hans van der Graaff; 
Jacqueline de Leeuwe; Maret Rombout; Alysha Ghafoerkhan; Sandhia Ramlal; 
Renske van der Tempel; Eva van der Matten; Els Meijers - Snelders

Onderwerp: Bouw sociale huurwoningen Portland

Opvolgingsmarkering: Follow Up
Einddatum: donderdag 9 juni 2016 09:15
Markeringsstatus: Gemarkeerd

  
Geachte heer/mevrouw, 
  
Vorige week hoorden wij het nieuws over de bouw van sociale woningen in onze wijk. Twee bezorgde 
dames aan onze deur vroegen ons of wij een brief van de gemeente Albrandswaard hadden gekregen 
betreffende deze woningen. Hieraan kunt u al merken hoe begaan de wijk is, en hoezeer teleurgesteld dat de 
gemeente ons hierin niet allemaal geinformeerd heeft.  
Daar er slechts 2 rijen huizen geinformeerd zijn, is het ons duidelijk om welke locatie het gaat voor de bouw 
van de sociale huurwoningen. Misschien verstandig van jullie om ons hierin niet ALLEMAAL te 
informeren, maar goed.. dit nieuws verspreid zich toch wel, blijkt. U heeft inmiddels gemerkt dat de wijk 
hier volop NEE tegen zegt.  
  
In onze wijk lopen de woningprijzen op ten aanzien van de locatie. Vooraan de straten met de nog iets 
goedkopere' rijtjeswoningen, en hoe meer naar achter je een huis kocht, hoe duurder uit je was met een 2/1-
kap of zelfs een vrijstaand huis. Op de plek waar jullie nu willen gaan bouwen zouden er tevens (nog 
duurdere) schitterende 2/1-kap en vrijstaande woningen komen stond in het bestemmingsplan. Hoe komt het 
dan in de gemeente op om juist DAAR sociale huurwoningen te gaan zetten? Iedereen weet wat dit met zich 
meebrengt. Lagere klasse mensen, schotels op de daken, noem maar op. Waar moet de moskee komen is het 
straks? In het park waar de hond nu uitgelaten wordt? Natuurlijk verwachten wij dat de bedoeling is dat er 
asielzoekers zullen komen. Die kun je hier toch niet tussen plaatsen..  
Wij hebben een zoontje van 3,5.. die gaat straks naar school en wil buiten spelen. Mensen zijn bezorgd. 
Kunnen we ze nog onbezorgd buiten laten spelen? Deze wijk heeft zoveel kindjes.  
Een paar wijken verder in Vrijenburg (Barendrecht) kun je exact zien wat er gebeurt. Misschien slim daar 
eens te informeren. Mensen vertrekken daar omdat er niet te wonen valt tussen de buitenlanders' die 's 
avonds laat nog op straat muziek draaien.  Mensen vertrekken daar naar andere, betere regio's in de 
gemeente Barendrecht. Het is daar een mengelmoes van verschillende nationaliteiten. Het werkt niet of we 
nu willen of niet. Mensen vertrekken niet voor niets. 
  
Wij hebben voor een woning gekozen in een duurdere prijsklasse in een prachtige wijk. Dit mag je gewoon 
niet verwaarlozen door er sociale huurwoningen tussen te gaan zetten.  
  
Hier moet een andere locatie voor te vinden zijn.. Denk aan de Kijvelanden, ver weg van iedereen. Maar 
niet in een wijk met zoveel jonge kinderen, waar de mensen allen zijn komen wonen voor hun rust en soort 
van status. We wonen OP RHOON zegt iedereen, laat dit zo.  
Onze huizenprijzen komen net weer iets terug op niveau na de crisis. Een pak van ons hart.. De 
huizenprijzen zullen dan weer flink kelderen als de wijk er komt. Mensen met een huis te koop nu zitten in 
zak en as.. wie wil daar nu wonen.. want wat gaat het worden?  
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Er is inmiddels een Portland-whatsappgroep gestart waar iedereen aan toegevoegd is. Er wordt zelfs 
gesproken over het opkopen van de locatie met de hele wijk. Er doen zich ideeen voor voor een 
kinderboerderij en een pannenkoekenhuis. Meer kan ik er niet van maken, het is duidelijk.. Wij willen het 
beste voor onze kinderen en leefomgeving. Houd dit alstublieft zo.  
  
Wij zijn vanavond niet welkom in de Sporthal van Rhoon, toch zullen ook wij erbij zijn, net als alle andere 
Portlanders (al staan we buiten), al vind ik het een beetje cru hoe dit door jullie geregeld is.   
  
Wij vragen maar 1 ding, denk er nog eens heeeel goed over na. Er moeten betere locaties te vinden zijn. 
Voor de nieuwe bewoners zal dit ook niet als prettig worden ervaren.. als ze horen dat ze zo niet-welkom 
zijn in onze wijk. Volgens iedereen willen jullie ze buiten het oude-Rhoon houden, dus gooi' ze dan maar in 
Rhoon-Portland, ver weg van ons. Ik hoop niet dat dit op de waarheid berust..?  
  
Afwachtend.. op een goede en goed doordachte afloop. Wij gaan duimen!  
  
Mvgr, 
Fam vd Sluis-Buijser 
Prisma 27 
  
  
 
 
 
 


