
Geachte heer/mevrouw, 

 

Via deze email willen wij graag bezwaar indienen omtrent de plannen voor de eventuele bouw van 

sociale huurwoningen in de wijk Rhoon Portland. 

Ook de manier van communicatie begin juni, waarbij maar een aantal bewoners zijn geïnformeerd, 

geeft ons het idee dat de gemeente heeft gedacht om er zo op een makkelijke wijze vanaf te komen. 

De gemeente heeft hiermee voor onrust gezorgd en een aantal bewoners hebben dit perfect 

opgepakt. Zij hebben de rest van de bewoners van onze wijk geïnformeerd en zijn een petitie gestart. 

 

In 2013 waren wij op zoek naar een mooie woning in een kindvriendelijke wijk. Dit nadat wij ons huis, 

in de inmiddels beruchte wijk Vrijenburg, hadden verkocht. 

De reden dat wij uit Vrijenburg zijn vertrokken is de achteruitgang van de wijk. Ook daar waren de 

negatieve gevolgen van sociale woningbouw duidelijk zichtbaar.   

Wij hebben het huis daar met flink verlies verkocht, maar we wilden onze kinderen daar niet op laten 

groeien. 

Vervolgens viel ons oog op de mooie wijk in Rhoon Portland. Een kindvriendelijke wijk, een mooi 

natuurgebied dichtbij en bovenal een wijk met een mooi bestemmingsplan, ook voor het gedeelte 

achter de Zilverling.  

Ja....dat was de wijk waar wij onze kinderen op willen laten groeien en kochten het huis aan de 

Prisma.  

Niet wetende dat de gemeente in 2016 het bestemmingsplan volledig overhoop zou kunnen 

schoppen en met het idee komt om er sociale huurwoningen te bouwen. Nota bene in het meest 

prachtige stuk van heel de wijk.  

Hadden wij dit van tevoren geweten, hadden wij het nooit gekocht. Want wie koopt er een huis om 

er vervolgens financieel op in te moeten leveren? En is het huis überhaupt nog verkoopbaar?  

Dit gaat namelijk gebeuren als er sociale huurwoningen worden gebouwd. En welke consequenties 

zal het nog meer hebben voor de wijk? 

Het woongenot zal in elk geval drastisch veranderen. 

 

Wij zijn niet tegen de bouw van sociale huurwoningen, maar wél tegen de locatie. Op deze locatie 

moeten luxe woningen gebouwd worden, zoals in het bestemmingsplan was aangegeven. Gemeente 

Albrandswaard, houd u zich daar aan! 

 

Met vriendelijke groet, 

Familie Dorder 


