
Geachte Gemeente Raadsleden Albrandswaard,

Graag willen wij reageren op de intentie van de Gemeente te onderzoeken sociale 
huurwoningen te bouwen in Rhoon Portland.

Mijn man en ik hebben in 2009 onze exclusieve 2-onder-1-kap woning gekocht aan de 
Zilvermijn 9.

O.a. de reden van onze aankoop was het bestemmingsplan waarin de woningen achter 
onze woningen steeds duurder/mooier zouden worden. 
Het bestemmingsplan gaf aan dat er alleen nog exclusieve 2-onder-1-kap woningen en 
exclusieve vrijstaande woningen gebouwd gingen worden.
Het aangegeven plan op de bouwtekening van Adriaan van Erk zag er prachtig uit. 
Reden dus om in Rhoon, Portland onze mooie woning aan te kopen.

Vlak na onze aankoop veranderde het plan al. Vrijstaande woningen maakte plaats voor 
2-onder-1-kap woningen. 
Blijkbaar was dat de eerste keer dat de Gemeente Albrandswaard ons heeft 
voorgelogen....immers het plaatje ging er toen al anders uitzien.

Wat schets onze verbazing!!..nu overweegt de Gemeente om sociale huurwoningen te 
gaan bouwen...kan het nog erger????

Hebben uw collega’s bij de Gemeente enig idee wat dit met de waarde van onze 
woningen doet? 
Ons kapitaal waar wij allemaal hard voor gewerkt hebben en nog werken, verdampt in 
één keer. 
Het woon- en leefgenot - zoals verkocht in het bestemmingsplan – is dus een 
leugen/misleiding geweest.
Dure luxe exclusieve woningen vervangen  voor sociale huurwoningen, dat kan toch geen 
werkelijkheid zijn!!
Doet de Gemeente Albrandswaard ons dit echt aan??

Sociale huurwoningen trekt volledig ander publiek aan...niet echt de wijk waar wij ooit 
voor gekozen hebben!!

Wij vinden het onacceptabel hoe drastisch het bestemmingsplan verandert...dit kan 
gewoon niet waar zijn!!

Dat de Gemeente dit al in overweging neemt –in een wijk met dure!! woningen- vinden 
wij werkelijk onbegrijpelijk!!

Wat laat de Gemeente Albrandswaard ons nu in de steek!!

Wij willen u dan ook met nadruk vragen deze onmogelijke overweging om in Rhoon 
Portland sociale huurwoningen te bouwen, te laten vervallen.

Met vriendelijke groet,
Elco en Sylvana de Krieger
Zilvermijn 9
3162 XL Rhoon


