
Aan  :  Gemeenteraadsleden Gemeente Albrandswaard 

     Hofhoek 5 

     3176 PD Poortugaal 

     mail: griffie@albrandswaard.nl 

 

Betreft:  : Bezwaar mogelijke bouw sociale huurwoningen Rhoon - Essendael 

 

 

         Rhoon, 17 juni 2016 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Hierbij tekenen wij bezwaar aan op uw voorgenomen plannen voor het bouwen van Sociale Huurwoningen in 

Rhoon (locatie Essendael)  

Als bewoner van Willem de Kooning Allee 14 willen wij graag mijn zorgen uitspreken over de voorgenomen 

plannen om Sociale Huurwoningen te bouwen op de locatie Essendael. 

 

Om te beginnen zijn wij zeer teleurgesteld over de communicatie over deze plannen door de Gemeente 

Albrandswaard. De snelheid waarmee de gemeenteraad de plannen probeert door te voeren roept bij iedereen 

vraagtekens op. De gemeenteraad stelt zich in dit besluit niet transparant op. Wat leid tot veel commotie in onze 

wijk en wat leidt en wat zeer onprettig is. En waar wij grote zorgen over hebben. 

 

Wanneer de gemeenteraad besluit deze plannen door te laten gaan, zal er een wijk ontstaan met te veel grote 

verschillen wat leidt tot een onsamenhangende wijk. Wij hebben bewust gekozen om met ons gezin te wonen in 

de wijk Essendael waar alleen koopwoningen staan en worden gerealiseerd en de beschermende omgeving. Wij 

hebben deze woning een jaar geleden gekocht in de veronderstelling dat er alleen koopwoningen gebouwd 

zouden worden, in eerste instantie zouden dat appartementen gebouwen zijn met een maximale woonlaag van 4 

etages. Dit na enkele rondvraag bij zowel de projectontwikkelaar BPD, de gemeente en de betreffende 

makelaar(s). Onze grote zorg, de mooie en rustige wijk Essendael niet meer het zelfde zal zijn als wanneer hier 

Sociale Huurwoningen gebouwd zullen gaan worden en waar wij destijds specifiek voor hebben gekozen, 

betreurd ons daarom zeer! Bovendien voldoet het daarna niet meer tot het plaatje waar wij voor hebben gekozen.  

 

Waarmee wij daarnaast te maken gaan krijgen met een waardevermindering van onze woning. Het feit dat de 

bouw van Sociale Huurwoningen een zeer negatief effect zal hebben op de markwaarde van zowel de woningen 

als de gehele wijk Essendael zelf. Wat uiteraard gecompenseerd dient te worden, mocht het zover komen.  

 

Daarom verzoek ik U vriendelijk om negatief te stemmen om de wijk Essendael aan te wijzen tot bouwlocatie van 

deze Sociale Huurwoningen. Mocht het om bepaalde redenen nodig zijn om juridische stappen te ondernemen, 

wij ze dan ook zeker overwegen. 

 

Hoogachtend,  

 

Elisabeth Markus 

 

 

 

 

 

 


