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Geachte raad,

Met verbazing hebben wij geconstateerd dat de Gemeente voornemens is een onderzoek te

starten naar de haalbaarheid van het plan sociale huurwoningen te realiseren op een stuk

braakliggend grond aan het einde van de Regenboog in Portland. Als bewoner van de

Regenboog 114 in Rhoon zijn wij hiervan niet op de hoogte gebracht en hebben wij het

nieuws van andere buurtbewoners mogen vernemen. Wij betreuren dit ten zeerste en

zitten met veel onbeantwoorde vragen.

In 2010 hebben wij een handtekening gezet onderaan het koopcontract van ons huis,

wetende dat onze wijk bijna af is. De ruime opzet, de goed doordachte inrichting, het

inkomensniveau, de waterpartijen, het architectonische ontwerp van de huizen heeft ons

ertoe gezet als jong gezin te investeren hier in een nieuwbouw woning en ons te vestigen in

een wijk wat zich onderscheidt van andere wijken in de regio door haar schoonheid.

Slechte markomstandigheden ten tijde van de bouw van onze woning hebben ertoe geleid

dat onze wijk niet kon worden afgemaakt. Het gemeentelijke plan zou voorzien in

vrijstaande woningen of twee onder één kap woningen. Dit plan heeft ertoe bijgedragen

een wel doordachte en bewuste keuze te maken om hier te wonen en om onze kinderen in

onze wijk te laten opgroeien. Een andere of gewijzigde gemeentelijke koers voor dit stuk

grond zal op veel sociaal verzet stuiten in onze wijk.

Hier staan woningen van de categorie “duur” en dat zien wij ook zo graag blijven. Gezien

vanuit het perspectief van ruimtelijke ordening en planologie zou het plan sociale

huurwoningen voor lage inkomens niet passen in onze wijk. De aanwezige voorzieningen

zoals winkelcentrum Portland, de straten met de aanwezige parkeerplaatsen, de voetbal

veldjes en speeltuinen, de wandelroutes langs de waterpartijen zijn ontworpen voor het

huidige bewonersaantal. Het gemeentelijke plan sociale huurwoningen is al weer door de

huidige markomstandigheden ingehaald door de aantrekkende huizenmarkt en de lage

hypotheekrente.



Wijzigende markt en sociale omstandigheden mogen geen reden zijn om de gemeentelijke

besluitvorming hier maar meteen op aan te passen; veranderende marktomstandigheden

zijn van alle tijden. Terwijl de investering in ons huis en onze wijk een eenmalige is en

daarom zullen wij ons als gezin verzetten tegen het plan en met ons veel bewoners; verzet

tegen een plan wat van invloed is op de waarde van onze woning en het aangezicht van de

wijk. Wij vragen u ons te horen en de argumenten mee te nemen en af te wegen tegen

andere opties die u heeft binnen de regio.

Hoogachtend,

Familie Tourabi


