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Aan: Het College van B&W van Albrandswaard, alsmede de gemeenteraad van 
Albrandswaard 

Betreft: goed nieuws realisatie laatste stuk Portland 

Geacht College van B&W van Albrandswaard, i.h.b. burgemeester, 
verantwoordelijk wethouders, en gemeentesecretaris, 
Geachte fracties van de gemeenteraad van Albrandswaard, i.h.b. de 
fractievoorzitters c.q. woordvoerders, 

Wat is het heerlijk om te mogen wonen in Portland. Een wijk, gerealiseerd met 
een goed doordacht plan/ontwerp. 
En daar mogen wij als bewoners, u als bestuurders en alle betrokken partijen van 
planning tot realisatie trots op zijn.

Wat moet het vreselijk zijn geweest voor alle betrokken partijen om te zien dat 
het niet lukte om dat laatste stukje wijk af te maken.
De vraag naar de geplande woningen stagneerde door veranderende 
economische omstandigheden. de bouw werd logischerwijs uitgesteld.
"Als een schilder die aan het eind van z'n levenswerk dat laatste beetje verf te 
kort komt"

Maar hier eindigt het niet. Er is goed nieuws!
Het wachten wordt beloond. Inmiddels zijn de economische omstandigheden 
veranderd. De economie groeit weer, de hypotheekrente is historisch laag, het 
vertrouwen in de markt komt terug en er is weer vraag naar woningen zoals 
gepland in het oorspronkelijke plan.

Doen we de bewoners, bestuurders, architecten en alle betrokken partijen niet 
tekort wanneer we de mogelijkheid tot realisatie van het oorspronkelijke plan niet 
met beide handen gaan aanpakken nu deze kans er ligt?
Zou de schilder met potlood verder gaan, wanneer er voldoende verf wordt 
geleverd om z'n levenswerk af te maken?
Ik ga geen bezwaren noemen die ik heb tegen de bouw van sociale 
huurwoningen, het zou u als bestuurders tekort doen wanneer ik er vanuit ga dat 
u zelf niet inziet dat we samen moeten knokken om de wijk Portland af te maken 
nu dat volgens het oorspronkelijke plan mogelijk is.

Reden voor een feestje!

Met vriendelijke groet,

Jonathan Ketel


