
1

Sandhia Ramlal

Van: Peter van Herk <hekking68@gmail.com>
Verzonden: donderdag 9 juni 2016 22:24
Aan: +AW-Griffie Albrandswaard; Thomas van der Knaap; Marjolein Blok-Scheffers; 

Robert van Zijl; Jan Gardeitchik; Anneke van Klaveren; Mario Bianchi; Richard van 
Meijbeek; Vera Spruit-Remijn; Martijn Heezen; Fer van der Stam; 
'w.verduijn@albrandswaard.nl; Raymond van Praag; Plonie Rooimans; Gerard 
Schuitemaker; Han van Toornburg; Richard Steger; Adrie Kweekel; Jolanda Ram; 
Suzanne Remijn-Korteweg; Frans van Zaalen; Lennard Goudriaan; Jan Pieter Lokker; 
Hans Cats; Marco Goedknegt; Hans van der Graaff; Jacqueline de Leeuwe; Maret 
Rombout; Alysha Ghafoerkhan; Sandhia Ramlal; Renske van der Tempel; Eva van 
der Matten; Els Meijers - Snelders

Onderwerp: Sociale huurwoningen Portland/Veiligheid.

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Geachte allemaal,  
 
Ik ben geschrokken van het bericht dat er plannen zijn om in Portland 60 tot 80 sociale huur woningen te 
bouwen. Hetgeen betekend dat er om en nabij 200 personen in deze wij bij zullen komen. 
Deze personen zullen gebruik aan maken van de wegen in de wijk.  
De wijk Portland heeft slechts 2 in-/uitgangen aan de Portlandsebaan en een fietspad achterin naar het park. 
 
Mocht er zich een situatie voordoen dat een hulpdiensten achter in de wijk moeten zijn op het moment dat 
de kinderen van of naar de scholen gaan, deze liggen gecentreerd in de wijk, dan kan ik me zo voorstellen 
dat de hulpdiensten grote moeite zullen hebben om dan achter in de wijk te komen. Ik wil niet aan de 
gevolgen denken als me te laat komt.  
Verder zullen de bewoners voor in de wijk nog meer overlast hebben van bestemmingsverkeer dat achter in 
de wijk moet wezen. 
 
Daarbij wil ik niet vergeten het toenemende aantal onveilige situaties om vanuit de wijk met de auto de 
Portlandsebaan op te rijden. Er zijn daar al diverse ongelukken gebeurd tussen fietsers en auto's. 
 
Ik spreek mijn bezorgdheid uit over het toenemende verkeer wat zal gaan plaats vinden als er zoveel extra 
woningen in onze wijk zullen worden bijgebouwd. Ook niet te vergeten de waarde vermindering van onze 
woningen. 
Zeker om het feit dat de aannemer Adriaan van Erk ons bij aankoop van onze woning, allemaal een 
toezegging heeft gedaan dat er op de aangewezen plek 2 onder 1 kapwoningen en vrijstaande villa's 
gebouwd zouden gaan worden gebouwd.  
Dat is toch een heel ander verhaal als dat wij nu via via van de bewoners aan de Zilverling over de 
socialehuurwoningen hebben gehoord.  
Of was dit met opzet zo gecommuniceerd Gemeente Albrandswaard? 
 
Met vriendelijke Groeten,  
Peter A. van Herk 
Zilvergloed 41 
3162 XK Rhoon  
tel.0641678545  


