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Geachte leden van de gemeenteraad van Albrandswaard,

Wij wonen sinds begin 2009 in de wijk Portland op de noordelijke Regenboog, vlakbij 
het stuk grond wat nu in aanmerking komt om sociale woningbouw te realiseren. 

Naar onze mening is dit plan niet in belang van omwonenden, de wijk als geheel en 
uiteindelijk ook de gemeente Albrandswaard zelf.

         De opzet van de wijk Portland is gemaakt met een bepaald sociaal profiel 
in gedachten. Het nu vervangen van een deel daarvan door een heel ander 
sociaal profiel zal tot onbalans en mogelijk tot spanningen leiden. 

         Een betere balans huur/koop zoals vermeld in het document “1091152 rv 
locatiekeuze extra sociale woningbouw”, par 1.2, is gebaseerd op aantallen, 
niet op inzicht in de opzet en samenstelling van de wijk. Dit is een 
gelegenheidsargument. Als dit werkelijk een issue was dan zou het al veel 
eerder in de planning van de wijk opgenomen zijn geweest.

         Sociale woningbouw kent een hogere dichtheid dan de twee-onder-een-kap 
en vrijstaande woningen die nu voor dit deel van Portland gepland staan. De 
ontsluiting van de wijk is gebaseerd op het oorspronkelijke plan, met lage 
dichtheid en geeft nu al geregeld problemen, met name op de noordelijke 
Regenboog (opstoppingen, auto’s die elkaar niet kunnen passeren). Als er met 
een hogere dichtheid gebouwd gaat worden betekent dit meer verkeer, met 
alle gevolgen van dien. Een hogere woningdichtheid betekent ook meer 
parkeerproblemen. 

         Voor die mensen die van openbaar vervoer afhankelijk zijn is de beoogde 
locatie ook niet geschikt. Het dichtstbijzijnde openbaar vervoer is op de 
Portlandse Baan. De meest logische looproute daarnaartoe is over de 
noordelijke Regenboog, die daarvoor niet is ontworpen. Mocht als alternatief 
openbaar vervoer (bus) naar deze locatie komen dan geldt hetzelfde 
argument: De noordelijke Regenboog is daarvoor de meest aangewezen 
route, maar is daarvoor niet geschikt.

         De locatie die in aanmerking komt voor sociale woningbouw was in het 
oorspronkelijke plan bedoeld voor de duurste woningen uit de wijk. Deze 
zouden ook het aanzicht van de wijk Portland moeten vormen komende vanaf 
Rhoon. Sociale woningbouw op deze plek zou het beoogde aanzicht van de 
wijk (o.a. de beeldkwaliteit) aanmerkelijk schaden.



         Het gevoel bestaat bij ons en onze buren in de wijk dat Portland binnen de 
gemeente een sluitpost is. Het heeft heel lang geduurd voordat de omgeving 
ten noorden van Portland enigszins op orde is gebracht. Terwijl op andere 
plekken in de gemeente al lang weer nieuwbouw plaatsvindt (o.a. Essendael) 
is er geen enkel initiatief geweest om het laatste stukje Portland af te maken. 
Wij wonen nu al zeven jaar in een wijk die nog steeds niet af is, terwijl er 
klaarblijkelijk voldoende animo binnen de wijk is om door te stromen naar 
duurdere koopwoningen als die hier gebouwd zouden worden.

         Toen wij onze woning kochten was er absoluut geen sprake van dat er sociale 
woningbouw op deze locatie zou plaatsvinden. Als dat wel het geval was 
geweest hadden wij deze woning onder geen beding gekocht. Onze ervaring 
met sociale woningbouw in IJsselmonde en de Beverwaard is verre van 
positief. Daar is ook bij herhaling gebleken dat garanties van gemeente en 
woningbouwvereniging in geval van overlast en problemen niets waard zijn en 
het optreden van de gemeente Albrandswaard in deze kwestie versterkt dit 
beeld alleen maar.

         De geschiedenis van het skatepark ten noorden van Portland stemt hier ook 
tot nadenken. Beloften van de gemeente over evaluatie van het skatepark en 
schoonhouden ervan worden niet nagekomen. Het skatepark zit onder de 
graffiti en een evaluatie heeft nooit plaatsgevonden. 

Als bewoners van de noordelijke Regenboog in de directe nabijheid van de beoogde 
locatie zijn wij op basis van bovenstaande punten bevreesd voor waardedaling van 
onze woning, grotere (verkeers)drukte op de Regenboog die daar niet voor 
ontworpen is, overlast die –helaas– vaak gepaard gaat met sociale huurwoningen en 
een achteruitgang in de veiligheid, het algehele aanzien en de woonbeleving van de 
wijk. 

Op basis van bovenstaande argumentatie willen wij u vragen tegen verdere 
planvorming voor deze locatie te stemmen.
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