
Familie van den Bos 
Zilvermijn 11 
3162 XL Rhoon 

 
Aan het college van B&W van gemeente Albrandswaard 
Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal 
Rhoon, 12-06-2016 

 
Betreft: Bezwaar tegen bouw sociale huurwoningen Portland 

 

 
Geacht college van B&W, 
 
Hierbij maken wij bezwaar tegen de bouw van sociale huurwoningen op het terrein achter de 
straat Zilverling te Portland Rhoon. 
 
Een aantal jaar geleden zijn wij verhuisd van Barendrecht naar Rhoon met het idee naar een 
wijk te verhuizen waar de kwaliteit van wonen een stuk beter zou zijn dan waar wij toen 
woonden. Tijdens de eindfase van de bouw werd het oorspronkelijke plan voor de 
omliggende woningen al aangepast waardoor goedkopere woningen op een betere plek 
(mooier uitzicht, minder verkeer door de straat) kwamen te staan. Wij voelden ons toen al 
enigszins in de maling genomen en zijn dan ook van mening dat, gezien de ligging, wij nu 
teveel voor ons huis betaald hebben.  
In het oorspronkelijke bouwplan van dit gebied was ervoor gekozen, naarmate men verder 
naar achteren op de landtong kwam, de huizen van steeds hogere klasse zouden worden 
gebouwd. Dit sprak ons zeer aan, waardoor wij voor deze woning gekozen hebben. 
 
Nu moeten we via onze medebewoners in de wijk vernemen dat de gemeente de intentie 
heeft om op dezelfde plek sociale huurwoningen te bouwen. Natuurlijk hoeven wij u niet te 
vertellen wat voor negatieve gevolgen dit heeft voor de bestaande bewoners. Neem nu de 
waarde van onze woningen. Uit eerdere soortgelijke gevallen is gebleken dat waardedaling 
van koopwoningen gepaard gaat met bouw van sociale huurwoningen in de omgeving. 
 
Als koper van een woning vertrouw je erop dat de waarde van je woning niet zal dalen door 
ontwikkelingen in de directe omgeving en dus vertrouw je erop dat de gemeente niet zomaar  
een besluit neemt wat zal lijden tot een drastische waarde vermindering van je aangekochte 
vastgoed. Tenslotte is het voor iedereen de bedoeling dat men uiteindelijk ook wat geld 
overhoudt voor een verzorgde oude dag.  
 
Een tweede probleem wat veroorzaakt wordt door bouw van sociale huurwoningen is de  
verhoging van criminaliteit in de directe omgeving. Veelal wordt dit veroorzaakt door het 
gebrek aan werk, goede opleiding, benodigd sociaal gedrag en/of goede integratie. Het is 
voor een ieder wel duidelijk voor wie de benodigde sociale huurwoningen nodig zijn en dat 
zal dus zeker tot problemen gaan lijden. Waar wij (de huidige bewoners van de wijk) ons 
uiterste best doen om onze huizen en omgeving netjes te houden, zullen de bewoners van 
de huurwoningen dit zichtbaar minder doen. 
 
Omdat er op de betreffende locatie toch een keer gebouwd zal worden, is een ander idee 
een goede optie. Als men het soort huizen wat reeds in de wijk aanwezig is bouwt, kunnen 
deze worden gekocht door de zogeheten “doorstarter” en komen in de andere gebieden 
goedkopere woningen beschikbaar, waardoor mensen uit de huursector daarnaartoe 
doorstromen en zo de huurwoningen vrijkomen. 
 



Tot slot vinden we het zeer betreurenswaardig dat u als bestuur van deze gemeente op een 
zo achteloze wijze slechts enkele bewoners van deze wijk heeft ingelicht middels een zeer 
slecht opgestelde brief. Het besluit om te kijken naar de optie tot bouwen van sociale 
huurwoningen op de betreffende plaats heeft voor een ieder in deze wijk impact en wij zijn 
dan ook van mening dat een ieder geïnformeerd dient te worden, alvorens überhaupt verder 
te kijken. 

 

 
Hoogachtend, 

 

 
Fam. van den Bos 

 
 


