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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij teken ik bezwaar aan op uw voorgenomen (onderzoeks)plannen 
rondom sociale woningbouw in Portland (locatie achter de Zilverling).

Als bewoner van Zilverling 2 wil ik ook graag mijn zorgen uiten over deze 
voorgenomen plannen en de communicatie rondom dit project. 
Allereerst ben ik zeer teleurgesteld in de communicatie door de gemeente. 
Enkele bewoners zijn op de hoogte gebracht door middel van een brief 
ondanks dat er een groot gedeelte van de Portlandse hoek hier op de een of 
andere manier mee te maken zal krijgen. Ook de snelheid waarmee deze 
plannen door de gemeenteraad worden doorgevoerd roept vraagtekens op. 
Hierdoor ontstaat het gevoel dat de gemeente niet transparant is. Met als 
gevolg dat er dan ook veel commotie is ontstaan in onze wijk wat ik uitermate 
onprettig vind.

Als deze plannen door zullen gaan, dan ontstaat er een wijk met te grote 
verschillen. Ik heb bewust gekozen om met mijn gezin in een woonwijk te 
wonen waar alleen maar koopwoningen in de directe omgeving (Portlandse 
Hoek ‘Zilver, Goud en Regenboog’) staan. Wij hebben ons huis anderhalf 
jaar geleden gekocht en verbouwd in de veronderstelling dat het originele 
plan alsnog zou worden gerealiseerd. Dit na rondvraag bij Bouwfonds, de 
Gemeente en de makelaar(s). Mijn zorg is dat deze mooie en rustige locatie 
niet meer hetzelfde zal zijn als er sociale woningen gerealiseerd worden en 
niet voldoet aan onze wensen waar we toendertijd voor gekozen hebben. 

Daarnaast krijgen we te maken met waardevermindering van de woning.
Het feit dat ons huis (en de wijk) straks grenst aan sociale huurwoningen 
heeft uiteraard een negatief effect op de marktwaarde en zal hoe dan ook 
gecompenseerd dienen te worden.



Ik verzoek U daarom dan ook met klem om negatief te stemmen om Portland 
tot bouwlocatie aan te wijzen. Indien nodig zullen we dan ook juridische 
stappen overwegen mocht het toch zover komen.

Hoogachtend,

Henriette Oeschger-Verdaasdonk
Zilverling 2
3161 XH Rhoon
T. 0620609377
E. henriette.oeschger@gmail.com


