
In eerste instantie steunde ik "OPA" met haar ingezonden brief over een andere 

verdeelsleutel van statushouders in verband met de aanwezigheid van de Tbs-kliniek en het 

psychiatrisch centrum (Delta). Na het lezen van de stukken op de gemeentelijke website 

moet ik mijn mening bijstellen. Mijn indruk is nu dat de gemeente een realistische 

inventarisatie heeft gemaakt van mogelijke locaties voor de bouw van (sociale) 

huurwoningen en dat de Woningbouwvereniging Poortugaal haar wensen aangaande de 

bouw van kleinere en betaalbare woningen in het centrum van Poortugaal, duidelijk en met 

goede redenen onderbouwd, heeft aangegeven.  

 

Het grootste verweer komt van de bewoners van Portland.  De teneur is in alle brieven 

hetzelfde maar één brief valt op.  

 

Imago: Een Prisma bewoner denkt  dat door de komst van mogelijke huurwoningen Portland 

een ander "imago" zal krijgen. De vraag dringt zich op welk Imago gewenst is, het Imago 

van een "Gated Community" met een hefboom waarbij de grote boze wereld van 

asielzoekers en bijstandmoeders buiten gehouden wordt? 

 

Afwezigheid goedkope winkels: De afwezigheid van een Aldi of Lidl zou problematisch zijn 

voor een bijstandsmoeder met 2 kindjes want de winkels in Portland zijn gericht op modale 

inkomens. Waar iemand boodschappen doet hangt ook af van het aantal te voeden 

personen. Grootverpakkingen kunnen voor iedereen aantrekkelijk zijn, alleen de wijze van 

vervoer verschilt, de één komt met een bakfiets en de ander met een BMW.  

 

Merkkleding: Kinderen die geen merkkleding dragen zouden wel eens jaloers kunnen 

worden op kinderen die dat wel doen. Waar wordt die merkkleding eigenlijk gemaakt? 

Misschien door de kinderen van ouders die in gammele bootjes Europa proberen te 

bereiken?  

 

Verhuizen: Als de plannen doorgaan zou men zich gedwongen voelen naar een andere 

gemeente te verhuizen. Tja, misschien is dat wel het beste want tegen zoveel angst kan 

niemand op.  

 

Angst voor waardevermindering huizen is het leidmotief: Huizen kunnen altijd stijgen en 

dalen in waarde. Een volgende financiële crisis is niet uitgesloten, niemand weet of de EU 

scheurt na een eventuele Brexit, de EU de vluchtelingenstroom onder controle krijgt (of 

niet). Niets is zeker maar het is niet correct om daar bij voorbaat vluchtelingen en/of 

statushouders verantwoordelijk voor te stellen. Angst is en blijft een slechte raadgever.   

 

Taak overheid & gemeenten: In het verleden heeft de overheid integratieproblemen 

onderschat of gebagatelliseerd, spanningen tussen bevolkingsgroepen ontstonden niet de 

tuin van de wethouder maar elders in de wijk dus kon de overheid in alle naïviteit wegkijken 

en haar verantwoording ontlopen. Er is al 30 jaar schaarste aan betaalbare woningen, de 

overheid luisterde liever naar de vastgoedlobby en de gemeente hield vast aan haar 

grondposities.  

 

Ik denk nog steeds dat er voldoende draagkracht onder de burgers is om vluchtelingen op 

te nemen maar de burger kan het niet alleen. Er is een actieve en vooral betrouwbare 

overheid nodig die eisen stelt aan de nieuwkomers, anticipeert en ingrijpt bij 

gerechtvaardigde klachten.  

 

 

 


