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Betreft: Bezwaar plannen bouwlocatie sociale huurwoningen Rhoon-Portland

                                         

Rhoon, 9 juni 2016

Geachte heer/ mevrouw, 

Via deze weg willen wij graag onze mening geven betreffende het voorgenomen plan om sociale 
huurwoningen te bouwen in Rhoon-Portland. Ondanks dat we zeer tegen het plan zijn om deze 
woningen te bouwen, begrijpen we dat er huurwoningen gebouwd moeten worden. Iedereen hoort 
een dak boven zijn/haar hoofd te hebben en te wonen in een veilige en prettige omgeving. 
Wij zijn echter van mening dat de locatie in Rhoon-Portland niet de geschikte plek is om deze 
woningen te realiseren. 

In 2012 zijn wij in een twee-onder-een-kap-woning in Rhoon-Portland komen wonen, deze 
woningen zijn de laatste die gebouwd zijn in deze wijk. Wij omarmde dit project vanwege de mooie 
woningen, de prachtige locatie, de rustige, nette en veilige wijk. Nooit hebben wij de illusie gehad 
dat er andere woningbouw op deze grond zou komen, dit omdat er altijd een ander beeld is 
geschetst. Soortgelijke woningen zouden gebouwd gaan worden; twee-onder-een-kap-woningen 
en vrijstaande woningen zouden deze wijk afmaken en de Regenboog (onze straat) compleet 
maken. 
Om deze redenen hebben wij zeer bewust een handtekening gezet onder het koopcontract van 
ons huidige huis. Dit blijkt nu echter een wassen neus; een behoorlijke teleurstelling dus. 

De manier waarop de gemeente communiceert met haar bewoners is ook behoorlijk teleurstellend. 
Per slot van rekening gaat het iedere bewoner van Portland aan wat er in hun wijk gebeurd, echter 
vond de gemeente het niet noodzakelijk om iedereen te informeren. Deze slechte communicatie 
zorgt voor onbegrip, woede en men gaat speculeren doordat de informatie niet volledig is. 

Om sociale huurwoningen te bouwen op een kostbare locatie als Portland is voor ons allen niet te 
begrijpen. Zeker omdat deze woningen überhaupt nooit gepland waren voor deze locatie. Dat het 
bestaande bestemmingsplan de afgelopen jaren niet uitgevoerd kon worden vanwege de 
economische markt begrijpt iedereen. Maar in de huidige markt zullen de geplande woningen weer 
(makkelijk) verkocht kunnen worden, er zijn zelfs al meerdere gegadigden! 

U moet begrijpen dat wij, de bewoners van Portland, niet alleen boos zijn maar ook een 
toekomstbeeld in duigen zien vallen. Het betreft hier niet een tijdelijke oplossing, woningen staan 
daar voor altijd! Het aangezicht van de wijk wanneer je via de Rhoonsebaan de wijk tegemoet rijdt 
zal hierdoor een ander uiterlijk krijgen. De wijk zal een andere uitstraling krijgen bij het 
verwezenlijken van huurwoningen, een uitstraling waar geen enkele bewoner voor gekozen heeft. 
Een handtekeningenactie is nog maar het begin. Wij als de bewoners van de wijk, als de 
omwonenden van het stuk grond, zullen alles op alles zetten om deze locatie te redden. 



Indien de locatie Portland toch gekozen wordt voor het bouwen van sociale huurwoningen zullen 
wij allen een planschadevergoeding eisen. Wij zijn van mening dat de gemeente het geld beter kan 
besteden aan het bouwen van huurwoningen dan aan planschadeclaims. Ons advies is dan ook 
om de huurwoningen elders te bouwen en in onze wijk het reeds bestaande bestemmingsplan uit 
te voeren. 

Vanuit de gemeente worden de bewoners gevraagd om met duidelijke argumenten te komen en 
minder met emotie te spreken. Een emotie wordt omgeschreven als een innerlijke beleving of 
gevoel van bijvoorbeeld angst, boosheid en/of verdriet dat door een bepaalde situatie wordt 
opgeroepen. Emotie is juist precies wat deze situatie bij ons als bewoners losmaakt. U kunt ons 
dat niet kwalijk nemen. 

Wij hopen dat u allen TEGEN stemt voor locatie Rhoon-Portland! Indien u wenst zouden wij u 
graag op locatie laten zien waarom dit mooie stuk grond niet geschikt is voor sociale 
huurwoningen. U bent van harte uitgenodigd bij ons thuis. 

Erop vertrouwend dat de gemeente het juiste besluit neemt, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Erwin van der Burg & Stephanie van der Well
Trotse bewoners van Rhoon-Portland

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevoel

