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Geachte heer, mevrouw, 

 

Mijn vrouw en ik hebben acht jaar geleden een huis aan de Zilverling gekocht met het oogmerk dat 

we daar nog ver na onze pensioenleeftijd zelfstandig konden blijven wonen. Op het moment van de 

koop waren we de 55-jarige leeftijd al gepasseerd, maar we meenden dat de investering 

gerechtvaardigd was omdat het huis voorzien is van een slaapkamer op de begane grond en de 

omgeving bestaande uit koopwoningen sprak ons aan, vooral vanwege de beoogde plannen van het 

nog niet bebouwde deel achter ons. Volgens het bestemmingsplan zouden er twee-onder- een-

kapwoningen achter ons komen en het overige deel was bestemd voor vrijstaande woningen in het 

hoge marktsegment. 

Tot onze grote ontsteltenis ontvingen wij 1 juni jl. een brief van de gemeente waarin gesteld werd 

dat mogelijk sociale huurwoningen op het nog niet bebouwde deel van het plan worden 

gerealiseerd. Dit idee staat haaks op alle geuite voornemens en heeft grote financiële (significante 

waardedaling van ons huis) en sociale (totaal andere populatie) gevolgen voor ons als direct 

betrokkenen. Wij voelen ons dan ook zwaar gedupeerd en zullen samen met de andere gedupeerden 

doorgaan tot de hoogste rechter indien de keuze voor het bouwen van sociale huurwoningen op 

nota bene de entree van Portland valt. 

Ter nuancering van het probleem: wij begrijpen dat er sociale huurwoningen gebouwd moeten 

worden. Dit was u als bestuurders ongetwijfeld al lang bekend; er is echter niet adequaat invulling 

aan gegeven. Het is dan ook niet fair jegens ons, bewoners van de Zilverling en omgeving, om dit nu 

met een soort noodplan bij ons uit te voeren. Hierdoor ontstaat een onevenwichtige (sociale 

woningbouw in plaats van dure koopwoningen) en hierdoor onrechtvaardige situatie waar de 

bewoners van onze omgeving terecht massaal tegen in verzet komen. 

Bij de koopbeslissing van ons huis hebben de volgende woorden van onze vorige achterbuurman, 

wijlen architect Bram Middelhoek, een belangrijke rol gespeeld. De waarde van het huis c.q. de 

kwaliteit van de woning wordt bepaald door drie factoren, te weten: de ligging, de ligging en de 

ligging.  

Tot slot hopen we dat het allemaal niet zo ver zal komen. 

Hoogachtend, 

 

Jan en Nora Braam 

Zilverling 14 

3162 XH Rhoon 


