
Aan: Betrokken gemeenteraadsleden gemeente Albrandswaard

Betreft: Bezwaar zoek/bouw locatie sociale huurwoningen Rhoon Portland

Datum: 9 juni 2016,

Geachte heer, mevrouw, 

Ruim 4 jaar geleden zijn wij,  mijn man, ik en onze zoon, verhuisd naar Rhoon Portland op 
Zilverling 6. Wij hebben toen niet zomaar dit huis gekozen. Wij  werken allebei full time. Wij 
zijn gewoon hard werkende mensen. Wij zijn gewoon nette belastingbetalers. 

Voordat wij dit huis en in deze wijk hebben gekozen, zijn wij naar het gemeentehuis geweest 
om te kijken wat en hoe de omgeving van onze huis in de toekomst er uit zal zien. 
Vervolgens hebben wij toch dit huis gekocht aangezien er een net bestemmingsplan  van 
gemeente Albrandswaard voor de wijk was. 

Wij hebben ook veel betaald voor dit huis i.v.m. de nette omgeving. Wij zijn begonnen met 
het verbeteren van het huis tot ons droomhuis, zodat als wij straks met pensioen gaan, in 
deze rustige en vredevolle wijk kunnen blijven genieten na jaren hardwerken. Wij HEBBEN 
VERTROUWEN in de gemeente Albrandswaard. 

Ruim 4 jaar wonen wij met heel veel plezier in deze straat ( wijk). Na hele dag werken, is het 
altijd fijn om weer thuis te zijn en genieten van onze veilige, rustige huis. We voelen zich 
veilig en vredevol en gelukkig hier wonen. Wij hebben besloten dat wij in dit huis ouder willen 
worden en van ons pensioen gaan genieten. 

Ruim 4 jaar, hebben wij geleefd en genoten. Totdat wij een brief van gemeente 
Albrandswaard ontvangen over de sociale woningbouw plannen in Rhoon.  Sinds de dag dat 
ik de brief ontvangen heb, kan ik amper slapen. Ik kan niet meer normaal leven. Ik slaap tot 
nu toe zo slecht . Ik ben bang en bezorgd. Ik ben gestrest, gefrustreerd , boos .. Ik kan mij 
helemaal niet meer concentreren op mijn werk . Ik kan niet meer genieten van mijn leven. Ik 
heb dagelijks hoofdpijn door de stress. Dat  alles door de brief…. 1 brief van onze gemeente 
Albrandswaard. 

Wij hebben jaren lang onze vertrouwen aan jullie gedragen. Wij betalen netjes alle 
belastingen. Wij zijn geen crimineel. Wij zijn gewoon hard werkende Nederlanders.  Na 
zoveel jaren , waarom besluit de gemeente om ons te opofferen? Wat hadden wij gedaan om 
dit te verdienen ? 

Beste gemeenteraadslid, het gaat niet om discriminatie. Het gaat meer om een FEIT…. Het 
FEIT dat de mensen die in sociale huurwoning gaan komen, niet hetzelfde manier van leven 
en denken hebben als ons. Het feit dat er veel mensen heel veel overlast hebben van deze 
mensen, De social media bevestigt en geeft het dagelijks een beeld over deze overlast. En 
het is geen publiek geheim meer als het over de overlast gaat . Waarom hebben jullie 
bedacht dat jullie deze 2 verschillende werelden elkaar te laten confronteren in onze wijk? 
Waarom hebben jullie niet bedacht dat deze 2 verschillende werelden alleen maar een 
‘MEER GAP’ kunnen veroorzaken? Waarom hebben jullie niet bedacht dat deze 2 werelden 
alleen maar grotere sociale conflicten kunnen veroorzaken? Wij moeten hard werken, 
belasting betalen, en van onze belastinggeld worden sociale huurwoningen gebouwd wat in 
de toekomst veel overlast aan ons (de belasting betaler ) zal geven.



Nogmaals ik spreek niet over de discriminatie, maar het gaat om het FEIT.

Waarom willen jullie deze confrontatie creëren in onze wijk ? Waarom willen jullie ons 
opofferen ? 

Ik vraag me af of in Nederland hier echt geen democratie meer is? Dat alle mensen bij de 
overheid niet meer willen en kunnen luisteren naar het volk? Dat de mensen bij de overheid 
zomaar van alles kunnen doen wat ze in de gedachten hebben? Wij zijn gewoon gewone en 
nette mensen die veel vertrouwen hebben in onze gemeente en overheid. Waar kunnen wij 
onze rechten nog verhalen als onze eigen gemeente zelfs niet meer naar ons luistert en 
zomaar de bestemmingplan kan wijzigen en de mensen kan misleiden ? 

Wij hebben geen zekerheid meer over onze werkplek. Wij kunnen zomaar op elk moment 
worden ontslagen en zitten zonder werk. Wij hebben geen zekerheid meer over onze 
pensioen. De premie wordt steeds duurder, en met de tijd dat wij met pensioen gaan, is de 
pensioen pot waarschijnlijk ook al leeg en niks meer over voor ons. Er is nergens in 
Nederland zekerheid meer. Er is nergens meer in Nederland zekerheid over onze toekomst. 
Wat kunnen onze jongere generatie nog verwachten van ons eigen land? Wat kunnen onze 
kinderen / jeugd nog verwachten van ons land , van onze overheid? Overal is geen 
zekerheid, overal is niemand te vertrouwen meer. Hoe kunnen wij dit nog verantwoorden aan 
onze kinderen? 

De enige zekerheid dat wij nog hebben is : ONS HUIS. Dat wij na een lange dag werken, 
nog veilig en onbezorgd terug kunnen komen en uitrusten. Nu, krijgen wij ineens dit bericht, 
dit gevoel wordt hierdoor ook zomaar van ons afgepakt? Wie en kan ons garanderen dat wij 
en onze eigendommen in de toekomst nog veilig blijven?

Het speelt steeds in mijn hoofd en gedachten, wie kan ik dan nu vertrouwen? Voor ons, de 
burger, wordt alles moeilijker, hier hebben wij heel veel verdriet van. Aan wie moeten wij 
onze stem/ gevoel/vertrouwen nog geven 

Deze brief van de gemeente heeft heel veel stress en verdriet mijn gezin bezorgd. Ik kan nu 
amper functioneren als een gewoon mens. Ik voel me constant angstig en bezorgd en vol 
met stress. Ik wil gewoon leven net als de laatste 4 jaren. Ik wil gewoon nog steeds genieten 
van het leven net zoals de dagen voordat ik het brief heb ontvangen. 

De bewoners en ik van deze wijk hebben nog veel vertrouwen in de gemeente 
Albrandswaard dat het plan in onze wijk niet door gaat. Dit plan gaat alleen maar 
confrontaties veroorzaken. Zorgen voor meer spanning, meer gap tussen ons en de 
bewoners van de sociale huurwoningen en meer criminaliteit in onze wijk. Wie gaat 
verantwoordelijkheid nemen als onze buurt achteruit gaat qua veiligheid en alles? 

Wij willen graag in dezelfde situatie, zelfde gevoel blijven wonen in deze wijk. Wij hopen dat 
de gemeente naar de bewoners van Portland nog gaat luisteren. Wij hopen dat de gemeente 
een andere geschikte plek gaat zoeken en kiezen en niet in onze wijk.  Het feit is dat deze 
plek het gewoon niet geschikt is. En dat stukje aan het begin van onze wijk het mooiste stuk 
van de wijk is. 



Laten wij dit stukje verder ontwikkelen tot het mooi gezicht van de gemeente maken. Laten 
wij met z’n alleen zorgen dat dit stukje mooier en groener wordt, voor het belang van de 
trouwe bewoners  en de toekomst van onze kinderen. En als mensen langs de Portlandse 
baan rijden kunnen ze de mooie , veilige , groene woonwijk Rhoon Portland zien. Laten wij 
met z’n allen hier voor zorgen aub ? En niet voor de sociale huurwoningen. Deze zijn 
gewoon niet geschikt voor deze plek .

Ten slotte mijn excuus over mijn email en mijn felle mening. Ik schrijf hier over mijn gevoel. 
Mijn mening als een burger en als een moeder.  En de feiten. 

Ik wil aan u vragen, hoe zou u dan reageren als u in mijn positie zit ? Als u zelf het prima 
vindt, misschien is het een idee dat de sociale huurwoning plannen worden gepland in uw of 
 uw familie ’s wijk i.p.v. in onze wijk ? De wethouders en gemeente raad kunnen zeggen dat 
ze ons begrijpen. Dat is het dan helemaal niet waar en onzin. Mensen die niks mee te maken 
hebben met dit situatie, begrijpen ons helemaal niet. Wie gaat zorg dragen voor alle kosten , 
financieel en emotioneel schade ? 

Laten wij aub nog wonen zoals wij altijd hebben gewoond. Zonder angst, zonder stress en 
bezorgdheid. Ik wil toch voortaan graag weer lekker kunnen slapen en gezond kunnen gaan 
werken, net zoals de dagen voordat ik de brief heb ontvangen. 

Ik vraag u nogmaals of u ons hier mee kan helpen. Alvast bedankt. 

Sofie Widjaja

Zilverling 6

3162XH Rhoon


