
Dinsdag 14 juni 2016

Geachte dames en heren,

Namens mij, mijn familie en meerdere bewoners van onze schitterende wijk Portland stuur ik u deze mail.
Verbaasd waren wij dat maar enkele bewoners van de Zilverling in Portland waren uitgenodigd om de bijeenkomst bij 
te wonen van afgelopen woensdag 8 juni. Vooral verbaasd waren wij over het onderwerp: Sociale woningbouw in onze 
schitterende wijk!!!

Dit kan niet gebeuren, dit mag niet gebeuren!
In 2005 heb ik mijn woning voor veel geld gekocht en het was toen heel duidelijk hoe de wijk er uit zou gaan zien. 
Door sommige mensen werd onze wijk al het "Wassenaar" van Rotterdam genoemd: een mooie wijk met mensen die 
vaak meer dan twee keer modaal verdienen. Zo'n wijk, daar kies je voor, op basis van allerlei factoren.

De crisis sloeg al een aardig gat in de waarde van onze woning en dit schepje kan er dus nu niet meer even bovenop!

Toen de gemeente een aantal jaren geleden het plan van het Bouwfonds om er goedkopere woningen te bouwen 
afwees, waren wij opgelucht en blij want het bestemmingsplan is altijd geweest dat er 2 onder 1 kappers en vrijstaande 
woningen zouden komen.
Dat dit nu overboord gegooid wordt vinden wij echt ongelooflijk en wij gaan hier ook echt niet mee akkoord.

Heeft de gemeente gedacht aan de volgende gevolgen:
- het onveiliger worden van de wijk door veel meer verkeer en nog meer filevorming door de slechte ontsluiting.
- het onveiliger worden van de wijk voor ons en onze kinderen doordat er een ander slag mensen komt wonen.
- dat onze woningen direct minder waard zullen worden en dat zij daarvoor aansprakelijk gesteld gaan worden.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat sociale huurwoningbouw in combinatie met duurdere koopwoningen 
niet werkt, het levert veel stress en onvrede op.

Omwille van bovenstaande zullen wij alles in het werk stellen om dit niet door te laten gaan en wij hopen dat u achter 
ons staat.

Hopend op uw volledige begrip, verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Fam. Wolbersen
Regenboog 274
Rhoon


