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Rhoon, 10-06-2016

Betreft: bezwaar bouw sociale huurwoningen op zoeklocatie Portland.

Beste heer/mevrouw,

Naar aanleiding van een Facebook bericht hebben wij vernomen dat er een 
braakliggend stuk grond bij ons in de wijk is genomineerd voor het bouwen van 
sociale huur woningen. Naar aanleiding van deze informatie wil ik mijn bezwaar 
maken.

AANKOOP: Ons is  in 2008 beloofd dat op dit stuk grond fase 11 van onze 
nieuwbouw wijk gebouwd zou worden, met de omschrijving mooie vrijstaande 
woningen in "het hogere segment". Mooie posters aan de wanden lieten dit zien. 
(bijgevoegd in de bijlage)  wat hierop te zien is, is een mooie frisse veilige wijk 
zonder hoog bouw en huur woningen. Hard werkende mensen die hiermee de 
tuinen en huizen inderdaad mooi,fris en veilig kunnen houden, wat tot dusver in 
de 7 jaar dat we hier wonen ook 100% het geval is.
Met deze plannen in ons achterhoofd hebben wij besloten toen (21 en 23 jarige 
startende bewoners ) te kiezen voor deze mooie wijk ook met het oog op de 
toekomst. En waren wij bereid om 100.000 euro meer te betalen voor ons huis als 
in de omliggende gemeente Rotterdam. 

AANGEZICHT: Wij zijn er van overtuigd dat sociale huur het aangezicht van onze 
wijk gaat schaden. Huurblokken i.p.v mooie vrijstaande woningen en dan nog als 
1e aangezicht als men vanuit Rhoon over de Rhoonsebaan komt aanrijden. Als 
we rondlopen in andere delen van Portland waar huur woningen tussen staan 
hoeven we niet ver te zoeken, de slecht onderhouden huurtuinen pikken we er zo 
tussenuit. 
Dit is iets wat op dit moment nauwelijks voorkomt.

VEILIGHEID en VERKEER : Ook zijn wij bezorgd over de veiligheid  die achteruit 
gaat. Het is algemeen bekend dat sociale huur meer problemen met zich mee 
brengt. Neem als voorbeeld de omliggende wijken van Rotterdam veel 
criminaliteit, overlast en rommel.
Het aantal woningen zal waarschijnlijk toenemen omdat sociale huur minder 
ruimte in beslag neemt als vrijstaande woningen met een grote tuin eromheen 
hierdoor kunnen er meer huizen gebouwd worden met meer mensen en meer 
auto’s. Dit komt de verkeersdrukte niet ten goede. Op dit moment staan we in de 
ochtend en middag al in de file op de 2 enige uitwegen van onze wijk. Ook brengt 
dit meer risico met zich mee als onze kinderen lekker willen buitenspelen. 
Door de uitbreiding van de scholen is de drukte al aanzienlijk toegenomen 
waardoor de wijk in de ochtend en middag al vastloopt en is naar ons idee de 
huidige infrastructuur dus zeker niet toereikend voor uitbreiding van zoveel 
woningen en dus verkeer.

WAARDEVERMINDERING: Een ander belangrijk punt voor ons is de 
waardevermindering op de woningen als gevolg op de komst van sociale 



huurwoningen.

EERLIJK: Dat op het mooiste plekje van onze wijk goedkope sociale huur gebouwd 
zou gaan worden is ook niet eerlijk tegenover de mensen die fors hebben moeten 
betalen om dit uitzicht te hebben. (Op het water en polder). Mensen die 450.000 
euro of zelfs meer hebben betaald en dan in de achtertuin uitzicht hebben op 
sociale huur woningen maakt deze huizen onverkoopbaar. Zeg eerlijk wie wil er 
een 2 onder 1 kap woning  of vrijstaande woning kopen met rijtjes sociale huur 
woningen als uitzicht? 
Tevens is de wijk opgebouwd van "goedkoper" per fase steeds een stuk duurder. 
Met stappen van 15a20 duizend euro. Deze laatse fase is met goedkope sociale 
huur in zwaar contrast met wat het plan was. De keuze om in latere fase te kopen 
omdat men dan in het duurdere segment komt te wonen valt hiermee in duigen.

Wij betreuren dat dit stuk grond überhaupt ter spraken is gekomen voor sociale 
huur. Als men iets verder had gekeken was snel duidelijk geworden dat het 
gewoon niet kan!
Vervolgens is de communicatie vanuit de gemeente betreffende dit onderwerp 
zeer summier en zeer beperkt tot een aantal bewoners met zicht op deze locatie. 
Wij zelf hebben via de social media (facebook) moeten vernemen dat deze 
plannen er zijn, dit vinden wij onacceptabel. 

Met vriendelijke groet,
Jerry Rolff en Patricia Meijer 
Zilvergloed 7 Rhoon Portland.


