
beste gemeenteraad, 
 
Ten eerste wil ik mijn teleurstelling met u delen, omdat wij niet uitgenodigd waren voor de 
vergadering van 8 juni 2016. Wij wonen al 10 jaar met veel plezier in Portland. Bij zulke belangrijke 
beslissingen, wil je als buurtbewoner graag betrokken worden. Het effect van sociale huurwoningen 
in portland is al langer bekend, hele gezinnen waar ouders niet van werken, rond hangen, waarvan 
ook het taalgebruik en de manier van omgang met kinderen, anders is dan onze standaard. Mijn 
kinderen spelen graag buiten, gaan met veel plezier naar school en ik wil geen verlaging van het 
onderwijs niveau en woon genot. Scholen zijn al overvol, veiligheid mbt verkeer is nu al in gedrang, 
sociale voorzieningen zijn al beperkt. Tevens zijn we in deze wijk komen wonen, vanwege de 
plannen, ik woon zelf ook vrijstaand, waardevermindering, ontbreken maatschappelijk draagvlak, 
schending van originele bouwplannen, waardevermindering van huizen portland, verlaging 
woongenot, zijn woorden die bij mij opkomen. Maar ook het feit, dat alleen staanden, gescheiden 
ouders, nu niet of nauwelijks een woning kunnen krijgen en daar wordt niet voor gezorgd. Tevens ligt 
er een bestemmings plan, de huizen trekken weer aan, waarom geeft u het huidige plan geen 2e 
kans. Wij hebben destijds veel betaald voor de grond en huis, die waarde wordt dan stukken minder. 
Ook de gevolgen op school, kan ik niet goed overzien. Kinderen lopen nu al soms achter en is er geen 
geld en tijd om kinderen in de klas te begeleiden, klassen van boven 30 kinderen, is nu al de 
standaard. Mijn kinderen zullen daardoor nog minder aandacht en persoonlijke leermomenten 
kennen, hetgeen ik erg zorgwekkend vindt.  
 
Zo kan ik nog wel even doorgaan, maa ik denk dat ons standpunt duidelijk is, ik zeg "nee" tegen 
sociale huurwoningen achter de zilverling! Namens mijzelf, mijn man en de wijk portland. 
 
Ik wordt graag persoonlijk op de hoogte gehouden en betrokken bij verdere discussies en 
beslissingen. Jullie als gemeenteraad behoren ook naar de bewoners te luisteren en er iets mee te 
doen!  
Anders wordt ons vertrouwen geschonden, 
 
Ik ontvang graag een ontvangstbevestiging en een antwoord hoe wij betrokken zullen worden bij 
verdere discussie en beslissingen. Ik heb mijn handtekening gezet tegen sociale huurwoningen achter 
de zilverling. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bewoner Rhoon 
 
 


