
 

Op vrijdag 3 juni jl. hebben wij op een niet nette manier te horen gekregen dat er een 

informatie avond is over eventuele sociale woningen achter de de Zilverling in onze wijk 

Portlandse Hoek "Zilver en Goud". De gemeente heeft er voor gekozen om alleen de 

bewoners uit deze wijk te informeren, welke direct zicht hebben op deze mogelijke sociale 

woningen. Wij denken niet dat alleen de bewoners aan de Zilverling deze brief hadden 

moeten krijgen, maar dat dit de gehele wijk zou moeten zijn.  

 

In 2008 hebben wij deze woning gekocht met dien verstande dat de wijk ruim is opgezet met 

een diversiteit aan het wat duurdere segment koopwoningen en een kleinschalige opzet met 

een duidelijke bestemming van de omgeving. Hieruit is toentertijd niets naar voren gekomen 

over eventuele sociale huurwoningen.  

 

In het bestemmingsplan Portland, welke is vastgesteld d.d 26-11-2012, staat het volgende 

vermeld: 

 

9. Portlandse Hoek ‘’Zilver en Goud’’ Portlandse Hoek ‘’Zilver en Goud’’ is het laatste 

woongebied dat nog in ontwikkeling is. In het noorden grenst het gebied aan de Rhoonse 

Baan, in het zuiden aan het ‘Centrum’ en in het oosten aan ‘Hoek’. Het westen kijkt uit over 

de Koedoodzone en het toekomstige landschapspark Buijtenland. De oostelijk gelegen 

ontsluitingsweg Portlandse Baan is te bereiken via de Regenboog. Aanwezige en toekomstige 

bebouwing bestaan uit vrijstaande woningen (2 lagen met kap), 2-onder-1-kap woningen (2 

lagen met kap) en rijtjeswoningen (2 en 3 lagen met kap). De toekomstige verkaveling is door 

bouwvlakken op de planverbeelding aangegeven, waarbij binnen de bouwvlakken nog enige 

ruimte is voor situering van de nieuwe woningen.  

 

Wonen – Halfvrijstaand Deze te realiseren vrijstaande twee-onder-een-kapwoningen zijn 

bestemd aan de westzijde van de Zilvervloot in de wijk Portlandse Hoek ‘’Zilver en Goud’’. 

Ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" mag het aantal woningen 

per bouwvlak niet meer mag bedragen dan aangegeven door de aanduiding. Bebouwing dient 

minimaal op een afstand van 1 meter van de zijdelingse perceelgrens te worden gerealiseerd. 

Dit om de stedenbouwkundige invulling van het gebied te waarborgen. De maximale goot- en 

bouwhoogte sluiten aan op de omgeving. 15 bestemmingsplan ‘’Portland’’ vastgesteld. 

Wonen – Vrijstaand De te realiseren vrijstaande woningen aan de Regenboog in de wijk 

Portlandse Hoek ‘’Zilver en Goud’’ betreffen vrijstaande woningen. Door deze woningen 

rechtstreeks te bestemmen wordt het mogelijk gemaakt eisen te stellen aan de op te richten 

woningen. Aangesloten wordt bij de bestemming ‘Wonen’, waarbij het gezamenlijke 

oppervlakte van het hoofdgebouw binnen het bouwvlak niet meer mag bedragen dan 150 m2 . 

Ook dient bebouwing op minimaal 3 meter van de perceelgrens et worden gebouwd. Dit om 

de stedenbouwkundige invulling van het gebied te waarborgen. De maximale goot- en 

bouwhoogte vinden aansluiting op de woningen aan de Regenboog met de bestemming 

‘Wonen’. Het verschil tussen een vrijstaande en halfvrijstaande woning is de gekoppelde 

garage bij de halfvrijstaande woningen.  

  



Wonen – Vrijstaand Geschakeld Deze te realiseren vrijstaande twee-onder-een-kapwoningen 

zijn bestemd aan de oostzijde van de Zilvervloot in de wijk Portlandse Hoek ‘’Zilver en 

Goud’’. Door deze woningen rechtstreeks te bestemmen zijn ook hier regels aan te verbinden. 

Ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" mag het aantal woningen 

per bouwvlak niet meer mag bedragen dan aangegeven door de aanduiding. Hier geldt dat 

een afstand aangehouden moet worden van 6 meter ten opzichten van het naastgelegen 

woonblok. Dit om de stedenbouwkundige invulling van het gebied te waarborgen. De 

maximale goot- en bouwhoogte sluiten aan op de omgeving. 

 

Ook uit het bestemmingsplan blijkt geen mogelijkheid tot het bouwen van sociale 

huurwoningen en na dit vastgestelde bestemmingsplan zijn er ons inziens geen wijzigingen 

meer aangevraagd (conform de website nieuweplannen.nl), dan wel vastgesteld. Daarnaast 

lijkt het ons, dat bij een wijziging van een bestemmingsplan, welke van belang is voor de 

gehele wijk, zo niet verplicht is om alle bewoners van de betrokken wijk hierover in te 

lichten. Gevolg is dat wij als bewoners van deze wijk op vrijdagavond 3 juni 2016 met een 

grote groep NEE hebben gestemd. Niet alleen omdat de communicatie niet juist is verlopen, 

maar ook de bestemming volgens het vastgestelde bestemmingsplan anders is dan nu door de 

gemeente wordt voorgesteld.  

 

Andere persoonlijke overwegingen voor ons zijn op basis van ervaringen in het verleden in 

deze wijk:   

Een kleine twee/drie jaar geleden is de waterkering tussen Rhoon en Rotterdam Charlois open 

gegaan. Bij mooi weer kwamen er vanuit Rotterdam Charlois "gezellig" een grote groep 

mensen in onze rustige wijk bij het strandje zwemmen en/of BBQ-en met de hele familie. 

Gevolg: Overvolle prullenbakken, kapotte luchtbedden, overal zwerfafval in de buurt en 

kinderen die in het openbaar gewoon op straat staan te plassen (recht voor onze deur). Dat is 

ons inziens niet de uitstraling van deze wijk. Door een bordje te plaatsen in het water dat 

zwemmen op eigen risico is, is de rust gelukkig wedergekeerd en is het strandje weer bestemd 

voor de kinderen om pootje te baden, te spelen en hebben wij geen overlast meer.  Dit zien 

wij dan ook weer gebeuren als er sociale huurwoningen komen in onze wijk. 

 

Met de komst van de sociale woningen zijn wij bang voor meer onrust, problemen en 

hangjeugd, waardoor problemen juist worden aangewakkerd. Door een juiste samenstelling 

van het licht van de skatebaan en de kleine speeltuintjes in de gehele wijk, zijn er relatief 

weinig problemen met hangjeugd en dat willen wij graag zo houden.  

 

Daarnaast kijken wij ook naar het tijdspad waarin alles door de gemeente in ogenschouw 

wordt genomen. Binnen 2 weken (vanaf 8 juni t/m 20 juni) wordt een beslissing genomen met 

een aangaan van een vooronderzoek in o.a. onze wijk. Daartegenover staat echter dat wij 

reeds 3 jaar bezig zijn om het voetbalpleintje aan de prisma te verplaatsen in verband met 

continue schade aan de auto's en huizen door overvliegende ballen. De toenmalige wethouder 



de heer Backbier is hiervoor zelfs langs gekomen om dit te bespreken. Tot op de dag van 

vandaag is er nog niets veranderd en nu zou dit binnen twee weken worden afgehandeld. Wij 

zouden graag zien dat voor het voetbalpleintje ook zo snel knopen konden worden 

doorgehakt. Wij willen u er dus graag op wijzen dat bij zo'n grote weerstand, dat als wij als 

bewoners hebben op de komst van de sociale huurwoningen niet te snel beslissingen worden 

genomen, maar hier goede overwegingen moeten zijn. Naar onze mening zijn deze tot nu toe 

niet aanwezig.   

 

Andere vragen/opmerkingen, die daarnaast bij ons opspelen: 

 

Wat gebeurt er met de waarde van onze woning als men weet dat vlakbij sociale 

huurwoningen komen te staan? Is er door u rekening gehouden met deze planschade voor de 

gehele wijk en indien u hiermee rekening heeft gehouden voor de gehele wijk, is het dan nog 

steeds een optie om de sociale woningen in onze wijk te laten bouwen?  

 

Hoe ziet u de openbare voorzieningen en bereikbaarheid binnen deze wijk? Is hier rekening 

mee gehouden. Rond half 9 is het haast onmogelijk om de wijk uit te komen in verband met 

de schoolgaande kinderen en de ouders die de kinderen naar school brengen? 

 

Voor ons een aantal redenen waarom het bouwen van sociale woningen geen optie is in de 

wijk Portlandse Hoek "Zilver en Goud".  

 

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Rechelle Algra en Stephan Houweling 

Prisma 4 

3162 XM Rhoon 

 



 

 

 

 

 

 

 


