
Aan de leden van het College van B&W Albrandswaard en de leden van de Gemeenteraad 
Albrandswaard. 
 
L.S., 
 
De brief van 1 juni 2016 (uw kenmerk 1100040), inzake plan sociale woningbouw Portland overviel ons, 
procedureel en inhoudelijk. De brief biedt voor de bewoners van de wijk Portland en met name voor de 
bewoners van Zilverling westzijde een ongunstig perspectief. De huidige bewoners worden in ernstige 
mate in hun woongenot aangetast. Van bebouwing, anders dan in bet bestemmingsplan opgenomen (en 
ons destijds voorgelegd), moet worden afgezien.  
 
Toelichting:  
 
Mijn vrouw en ik kochten destijds onze woning aan Zilverling 10 in Portland in de wetenschap dat deze 
woning qua locatie en indeling zeer geschikt zou zijn om gedurende mijn pensioenjaren nog lang met 
plezier te kunnen wonen. Dat er in de strook tussen Zilverling en  “buitengebied” nog woningbouw zou 
plaats vinden was bekend. Echter een combinatie van vrijstaande koopwoningen en twee-onder-een 
kapwoningen, conform het bestemmingplan, biedt andere perspectieven dan sociale woningbouw in de 
huursector. Uit ervaring weten wij hoe snel een wijk in aanzien kan verslechteren. 
Nog afgezien van te verwachten waardedaling van de woningen, moet gevreesd worden voor een 
verstoring (sociaal en geografisch) van het woongenot in deze wijk . Uw gemeente heeft destijds 
benadrukt dat de geplande woningbouw niet tot gevolg mag hebben dat het aanzicht alsmede het 
aanzien van de wijk Portland wordt verstoord. Wij mochten erop vertrouwen dat de gemeente dit 
standpunt niet zou wijzigen.  
De woning aan de Zilverling kan worden beschouwd als een voorziening voor de oude dag, een 
investering. Waardedaling van de woning maakt de investering een onzekere voor de toekomst. Dit 
vormt, mede in het licht van plannen op rijksniveau met betrekking tot pensioenen geen prettig 
vooruitzicht. Het is zelfs de vraag of wij met de kennis van nu de woning zouden hebben betrokken. 
Gebaseerd op de huidige woonomgeving alsmede op de voor ouderen geschikte inrichting van de 
woning, hopen wij nog geruime tijd met plezier in onze wijk te kunnen wonen, zonder het verlies van 
woongenot als gevolg van (later) te betreuren besluiten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mr. H. van Heuveln 
Zilverling 10 
3162 XH Rhoon 
010-4800749 
 


