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Sandhia Ramlal

Van: Anja Van beekum <ant_nr2@me.com>
Verzonden: donderdag 9 juni 2016 14:37
Aan: +AW-Griffie Albrandswaard
Onderwerp: Portland verdriet

Geachte heer,mevrouw 
 
Wij zijn op de hoogte gebracht van het bouwplan op de punt van de regenboog, vlak achter onze straat de 
Zilverling. Het braakliggende terrein is een benoemde locatie geworden voor sociale huurwoningen. 
Daar zijn wij vreselijk van geschrokken. Toen wij ons huis hier kochten zouden er twee onder eenkap 
woningen en vrijstaande woningen komen. Wij kochten ons huis aan de zilverling met die overtuiging en 
hebben daar veel geld voor over gehad, omdat stukje te kopen waar ieder voor zijn eigen plek goed zorgt. 
Iedereen houdt alles goed bij. 
Een woordvoerder, destijds, van de gemeente van Rhoon sprak ook uit dat de Zilverling, qua architectuur, 
het neusje van de zalm was voor hun gemeente. Het was het enige project van Eurowoningen en de rest van 
V. Erk. Niet alleen de gemeente is daar trots op, maar wij ook. 
Het is de bedoeling altijd geweest van de gemeente om huizen te bouwen die aansloot op het niveau van de 
huizen die aan deze kant staan van Portland. Dat betekent in het hogere segment; 350.000 euro of meer! 
De ervaring leert met sociale huurwoningen, dat daar de wijk niet beter van wordt en zullen de huidige 
woningen in waarde doen dalen. 
Voorbeelden te over in de wijk van bewoners, die juist hier hun huis hebben gekocht voor 400.000 om weg 
te kunnen zijn uit de wijken die zo achteruit zijn gegaan. Nogmaals, daar hebben we allemaal wat voor over 
gehad in onze portemonnee om daarvan te kunnen en mogen genieten. 
De plek van deze sociale huurwoningen is ook nog eens een top plek. (Waar normaliter veel geld voor 
betaald moet worden wil je daar een huis willen neerzetten) 
Het is de beste locatie van de wijk, door het uitzicht, waar anderen ook voor hebben moeten betalen in de 
aankoop van de nu bestaande woningen. 
De loco-burgemeester heeft zijn excuses aangeboden op 8 Juni, dat de brief van bekendmaking niet bij ons 
is terecht gekomen.  
Wij verzoeken U dringend doch beleefd, om van deze locatie af te zien voor sociale huurwoningen en het 
project verkoopt waar het altijd al om te doen is geweest en wij keurig al jaren op zitten te wachten. 
Woningen van 350.000 of meer. 
Daar heb ik toen mijn woning in deze wijk voor gekocht. Omdat het een van de mooiste wijken werd, 
beloofd door de gemeente. En dat....willen we allemaal graag zo houden!! 
 
Hoogachtend, 
 
Dhr en Mevr. R.M. van Beekum 
                        Zilverling 40 


