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Geacht College, leden van de raad, 
 
Als één van de direct betrokken bewoners aan de Zilverling hebben wij kennis 
genomen van uw voornemen om op het laatste stukje Portlandsehoek sociale 
huurwoningen te gaan bouwen. 
 
Naar aanleiding van uw schrijven met kenmerk 110040 zijn wij zowel op de 
inloopavond op 8 mei,  de commissie vergadering op 14 mei en de 
raadsvergadering op 20 mei geweest.  En wij zijn verbijsterd. Niet alleen over de 
voorgenomen plannen maar ook over manier van communiceren. Over de 
communicatie zijn excuses aangeboden, deze zijn terecht maar absoluut 
onvoldoende. 
 
Met name de houding van beide betrokken wethouders naar de inwoners, de 
draaierij van mw. de Leeuwe op directe vragen, zowel tijdens de inloopavond als 
tijdens de commissievergadering op 14 mei,  zijn zeer teleurstellend. 
 
Toen wij medio 2008 ons huis aan de Zilverling gekocht hebben, is dat een heel 
bewuste keuze van ons geweest. We wilden verhuizen naar een omgeving en een 
huis waar wij tot ver na ons pensioen onbezorgd konden wonen. Een heel 
belangrijk onderdeel van deze keuze was het bestemmingsplan. 
 
Uw brief met kenmerk 110040 kwam voor ons dan ook als een mokerslag 
binnen en wel om de volgende redenen: 
Ten eerste de zeer beperkte verspreiding terwijl de hele wijk betrokken is.  
Ten tweede omdat het bestemmingsplan door u aangepast wordt op een wijze 
die voor ons als direct aanwonende zeer ingrijpend is. 
Ten derde omdat wij een behoorlijk bedrag betaald hebben om op het mooiste 
stuk van Albrandswaard te mogen wonen. 
Ten vierde omdat we een aanzienlijke waarde daling van onze woning aan zien 
komen. 
Ten vijfde omdat de gemeente enige jaren geleden het verzoek van de 
projectontwikkelaar om goedkopere koopwoningen te mogen bouwen heeft 
afgewezen maar nu het haar goed uitkomt het plan wel aangepast kan worden. 
Ten zesde, maar zeker niet ten minste omdat het vertrouwen van de burgers in 
het College en een groot deel van de gemeenteraad hierdoor op een grove 
manier geschonden wordt. 
 
  



Tijdens de inloopavond op 8 mei heb ik met mw. de Leeuwe over de plannen 
gesproken en haar op een gegeven moment op de vrouw af gevraagd hoe zij het 
zou vinden als dit in haar achtertuin gebeurd. Haar reactie was ‘daar gaat het nu 
niet om’ waarna zij het gesprek afbrak en naar een andere groep toeging. Maar 
mw. de Leeuwe daar gaat het ons dus wel om. Bij ons in de achtertuin wilt u 
sociale huurwoningen gaan bouwen met alle gevolgen voor ons als bewoners 
van dien. 
 
Tijdens de commissie vergadering op 14 mei werd er een directe vraag gesteld 
over het gerucht dat de woningen ook gebouwd worden voor ex patiënten van 
het Delta ziekenhuis. Hierop werd, ook na herhaling van de vraag, geen duidelijk 
antwoord gegeven maar bleef mw. de Leeuwe om de hete brij heen draaien. 
 
Maar wat ons nog het meest verbaasd heeft is het antwoord van dhr.  Goedknegt 
op de vraag  wie nu eigenlijk het haalbaarheidsonderzoek gaat  uitvoeren. Zijn 
antwoord was dat dit door de gemeente en de woningbouwverenigingen gaat 
gebeuren. Een grovere vorm van belangenverstrengeling kan ik mij niet 
voorstellen. Beide partijen hebben groot belang bij het tot stand komen van de 
plannen, de gemeente om haar schandalig achterstallig beleid te compenseren en 
de woningbouwverenigingen om dat zij zo de wachtlijsten kunnen wegwerken. 
 
Hoe verwacht het College en de raad het door haar geschonden vertrouwen 
terug te krijgen met een dergelijk onderzoek. 
 
Het zou het College en de raad sieren als zij zouden afzien van het voorgenomen 
onderzoek en de plannen voor de negen aangewezen locaties zou intrekken. 
Uiteraard levert dat vertraging op, maar waar men al jaren achterloopt kan een 
paar maanden vertraging geen probleem zijn. 
 
Vervolgens moet het Collega een betrouwbare derde partij zoeken die een 
haalbaarheidsstudie doet, met in achtneming van de bestaande 
bestemmingsplannen en de toezeggingen die in het verleden aan de betrokken 
bewoners zijn gedaan. Tijdens de vergaderingen zijn diverse alternatieve 
locaties genoemd waar deze partij zeker aandacht aan zal besteden 
 
Echter ik verwacht dat dit niet gaat gebeuren omdat de mening en het belang van 
de direct betrokken aanwonenden blijkbaar niet telt  bij het College en een 
meerderheid van de raad en men zich niet gehouden voelt aan afspraken die in 
het verleden met deze bewoners gemaakt zijn. 
 
Vandaar dat ik graag een duidelijk en ondubbelzinnig antwoord wil op de 
volgende vragen: 
 

 Worden de geplande sociale huurwoningen ook gebouwd voor ex 
patiënten van het Delta ziekenhuis 

 Welke woningbouwverenigingen zijn betrokken bij het onderzoek 
 Hoeveel woningen is men voornemens te gaan bouwen in Portlandsehoek 
 Wat gaat de raad doen met de diverse alternatieve locatie die tijdens de 

vergaderingen genoemd zijn. 



 
Onafhankelijk van de antwoorden op bovenstaande vragen mag het duidelijk zijn 
dat wij als bewoners ons niet neer zullen leggen bij de voorgenomen plannen. 
Zoals tijdens beide vergaderingen aangegeven door diverse insprekers zullen wij 
niet berustend afwachten maar alle middelen aangrijpen om de plannen tegen te 
houden. 
 
In afwachting van de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
E.J.O. van de Ruit 
Zilverling 12  
3162 XH Rhoon-Portland 
 
 
 
 
 


