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Betreft: Bezwaar bouw sociale huurwoningen in Essendael 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Via deze weg wil ik bezwaar maken op het raadsbesluit "locatiekeuze extra 
sociale woningbouw" 

In Essendael staan al huurwoningen. Er is nooit aangegeven dat er ook nog veel sociale 
huurwoningen bij zouden komen. 
In het bestemmingsplan van 13 februari 2006 is vastgesteld dat er in Essendael 30% van de 
woningen bestemd mag zijn voor sociale bouw. 
Deze 30% hebben wij al lang staan in onze wijk. 
Een eerlijke verdeelsleutel zou dus tot minder weerstand hebben geleid. 

Ik ben in 2010 naar Rhoon gekomen, na het overlijden van mijn echtgenoot, in 
verband met de rust en het groen. 
Het wonen tegenover de voetbalvelden van VV Rhoon is voor mij een welkome 
afleiding bij het zien van sportende - kinderen en - volwassenen. 
Ik zou het verschrikkelijk vinden als deze locatie gebruikt gaat worden voor 
woningbouw. 
Feit is ook, dat als de velden verdwijnen er heel veel groen verloren gaat in Essendael 
en het veel drukker gaat worden voor onze 55 plussers. 

Woensdag 8 juni j . l . ben ik aanwezig geweest bij de inloopavond in de sporthal 
van Rhoon. Ik schrok erg van de sfeer die daar heerste onder bewoners van de 
diverse locaties. 
Ook de aanwezigheid van politie en beveiligingsmensen kwam naar over en was 
grimmig. En dat in ons rustige dorp!!!!! 
Natuurlijk hebben starters, eénouder gezinnen en statushouders een plek nodig 
maar dit moet niet ten koste gaan van de huidige bewoners. 
Dat ik kans heb om i.p.v. sportende mensen voornamelijk baksteen als uitzicht zal 
krijgen stemt mij droevig en verdrietig. 

Dinsdag 14 juni zijn een aantal buurtbewoners bij de raadsvergadering geweest 
en tijdens deze vergadering werd geopperd dat het wellicht beter is om de locatie Portland 
te laten vervallen i.v.m. schadeclaims 



Ook werd geopperd dat het beter zou zijn om door te gaan op een 
locatie waar men gelijk aan de gang zou kunnen gaan (Essendael) omdat daar 
geen protesten bestonden. Nou er is zeker wel sprake van protesten over de 
huidige gang van zaken. 
Ik woon in het 55+ appartement aan de van Gogh Allee en daar is grote onrust 
ontstaan. 

Ik wil u vragen, bij de voorbereidingen van de locatie onderzoeken, het bovenstaande 
in overweging te nemen zodat dat mijn woonplezier gehandhaaft kan blijven. 

Graag word ik (wij) door u vanaf nu goed op de hoogte gehouden inzake 
dit traject. 

Met vriendelijke groet, 

Els Peters 
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