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Geachte 
Heer/Mevrouw,                                                                                                          
                                                                                                                               

Onlangs is er aangekondigd dat het laatste stukje Portland in aanmerking kan 
komen voor sociale huurwoningen.
Hierover wil ik het volgende kwijt.

Leeefbaarheid
Wellicht hoef ik u niet er niet van te overtuigen dat de leefbaarheid in een wijk 
met sociale huurwoningen beduidend slechter is dan die van een koopwijk.
Ik spreek uit ervaring als wijkconsulent bij een woningcorporatie. Dit is dan ook 
de reden dat ik gekozen heb voor een wijk om in te wonen, die alleen maar uit 
koopwoningen bestaat.
Tot mijn spijt heb ik vernomen dat het laatste stukje prachtige Portland, zou 
kunnen gaan behoren tot een locatie met huurwoningen.
De cijfers liegen er niet om, dat de leefomgeving er een stuk minder van zal 
worden. Hierdoor zal het woongenot een flink stuk aangetast worden.

Waardevermindering
Ik hoef u er waarschijnlijk ook niet van te overtuigen dat de waarde van onze 
woningen door dit alles drastisch zal dalen.
Bewoners van een koopwoning voelen zich nu eenmaal verantwoordelijker voor 
hun woning, straat en wijk, dan iemand die een woning huurt.
Een waardedaling hebben wij al eerder meegemaakt door de crisis. Wij als 
bewoners gaan deze actie van de gemeente dan ook zeker weer flink in onze 
portemonnee voelen.
Het komt er dus op neer dat alle kopers in de wijk straks een dubbele 
waardedaling van de woning gaan voelen. Wie gaat dit betalen?

Vandalisme
Er is ook gebleken dat het percentage vandalisme in een huurwijk of 
aangrenzend hiervan, beduidend hoger ligt dan een wijk met alleen maar 
koopwoningen.
Ik hoop dat u zicht ervan bewust bent dat de gemeente samen met de bewoners 
van de (tot nu toe prachtige wijk) dit alles moeten gaan bekostigen.
U begrijpt dat ik hier geen voorstander van kan zijn. 

Tot slot
Ik wil u vriendelijk verzoeken om het plan van sociale huurwoningen in onze wijk 
niet door te laten gaan en terugkeren naar het oorspronkelijke plan om 
koopwoningen te plaatsen.
U zal hier veel bewoners niet alleen een groot plezier mee doen, alsmede een 
hoop schadeclaims doen voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Rick van der Linden
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