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Betreft: Bezwaar bouw sociale huur Portland 

 

Rhoon, 10 juni 2016 

 

Geacht college van B&W,  

 

Middels deze brief maak ik bezwaar tegen uw besluit om de wijk Portland mee te nemen in uw 

onderzoek naar mogelijke zoeklocaties voor de bouw van sociale huurwoningen.  

 

Mijn bezwaar baseer ik op de volgende gronden:  

• In het bestemmingsplan evenals in de verkoopprospectus ten tijde van de verkoop van de 

woningen in de wijk Portland heeft de gemeente en BPD altijd voorgespiegeld dat op deze locatie 

2-onder-1-kap woningen en vrijstaande woningen zouden worden gerealiseerd. Met deze 

veronderstelling werd een zeer aantrekkelijke wijk voorgespiegeld met huizen in het midden tot 

hoge segment. Door het besloten karakter van de wijk (afgrenzing door Koedood) kon men 

veronderstellen dat er een kleinschalige uniforme wijk zou worden beoogd. Dit heeft een ieder in 

deze wijk doen besluiten de koop aan te gaan. Nu wordt e.e.a. potentieel drastisch eenzijdig door 

de gemeente gewijzigd door de locatie aan te wijzen als zoeklocatie voor sociale huurwoningen. 

Was dit ten tijde van de verkoop bekend geweest dan had het merendeel van de huidige 

bewoners afgezien van aankoop en had de gemeente met een onverkoopbaar stuk grond 

gestaan. Ik ben dan ook van mening dat de gemeente hiermee de huidige bewoners onrecht 

aandoet.  

• De wijk Portland is op dit moment een voorbeeld wijk qua rust en sociale controle. De 

uniformiteit van de woningen (en daarmee de bewoners) zorgt hiervoor. Dit is heel anders dan 

delen van Carnisselande waar door de mix (hoogbouw, sociale huur, villa’s) vaker 

ongeregeldheden te vermelden zijn. De sociale controle en rust zijn daar dan ook veel minder.  

• Met het aantrekken van de woningmarkt, de lage rente en de aantrekkelijke locatie, zou de optie 

voor ontwikkeling van kavels/woningen in het midden tot hoog segment onzes inziens weer 

volledig levensvatbaar zijn. Echter vanwege voor ons bewoners ondoorzichtige agenda’s van 

zowel gemeente als ontwikkelaar wordt er nu rekening gehouden met het plan voor sociale huur. 

Dit heeft absoluut niets te maken met dienstbaar zijn voor je gemeente en haar inwoners, maar 

alles met verstrengeling van belangen (BPD zou welwillend zijn om kavels te ruilen). 

• Mocht onverhoopt de locatie Portland gekozen worden voor sociale woningbouw dan zullen die 

bewoners absoluut niet aarden in de verder uniforme wijk, wat alleen voor onrust zal zorgen. 



 

 

 

Ik ben van mening dat het besluit nimmer genomen had mogen worden en het spijt me te zeggen dat 

het vertrouwen in mijn vertegenwoordigers binnen deze gemeente ernstig is geschaad. Ik hoop dat u 

uw besluit op grond van onze argumenten heroverweegt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Fam R. Scholten 


