
Gemeente Albrandswaard,
Beste lezer,

Met dit schrijven wil ik mijn bezwaar indienen omtrent de plannen die de gemeente 
Albrandswaard heeft aangekondigd om mogelijk sociale huurwoningen te bouwen in de wijk 
Portland.

In 2009 hebben wij onze woning aan de Zilvermijn 3 in de wijk Portland aangekocht welke in 
september 2010 werd opgeleverd. Wij hebben deze woning gekozen omdat het een rustige en 
mooi ingerichte wijk werd. Met name de duurder segment koopwoning gaf ons de doorslag 
omdat de kans op een rustigere wijk groter was.
Helaas zijn wij in 2010 voor ons gevoel door de aannemer en gemeente benadeeld door de 
type woningen, direct gelegen naast ons, te wijzigen zonder ons vooraf in kennis te stellen. De 
duurdere woningen, met zicht op het water, werden vervangen voor goedkopere woningen. 
Ondanks ons protest trok de gemeente zijn handen ervan af en drukte de aannemer de 
wijziging door. Een behoorlijke zure appel voor ons en het gevoel niet door de gemeente te 
willen worden gehoord.

We zijn nu 6 jaar verder en het begint opnieuw. Weer een wijziging van het originele 
bestemmingsplan en weer het gevoel dat de gemeente zich niet interesseert in het 
woningsgenot van de bewoners. Ondanks dat de gemeente een gesprek wil aangaan met de 
bewoners van de wijk Portland weten wij allemaal dat het niets oplevert, het is keer op keer al 
bewezen in Nederland dat de bewoners aan het kortste eind trekken.

Dat er word gebouwd juichen wij zeker toe en wij begrijpen zeker dat economische reden 
alles heeft vertraagd. Maar dat het originelen bestemmingsplan weer word gewijzigd 
begrijpen wij echt niet. Er worden in de regio meerder duurdere koopwoningen gebouwd, 
zeker met de interessante rentestand moet het geen probleem zijn om het originele 
bestemmingsplan van de wijk Portland door te zetten.

Ik ben van mening dat de plannen van de gemeente alleen maar kwaad bloed zet. Gezien de 
reacties van de bewoners van Portland is er heel veel tegenstand. Als er sociale huurwoningen 
komen maak ik daar zeker bezwaar tegen. Dit past niet in deze wijk!

Als het gaat om snel het lege stuk van Portland te bebouwen is een oplossing om het laatste 
stuk van Portland gedeeltelijk te wijzigen. De rand van de wijk, met zicht op het water, is 
typerend voor deze wijk en moet gewoon niet wijzigen. Als dit word gehandhaafd zal er 
tussen deze woningen en de bestaande woningen nog genoeg ruimte zijn om een ander 
segment koopwoningen te bouwen. Volgens mij is dit dan een win win situatie, de gemeente 
en de bewoners doen dan "water bij de wijn".
 
Wij, als bewoners van de Zilvermijn 3, willen blijven wonen is deze mooie en rustige wijk. 
Houd alstublieft rekening met het woongenot in deze wijk.

Met vriendelijke groet,
R. Nederlof
Zilvermijn 3
3162 XL
Rhoon
010-7514097


