
Onderwerp: Beraad & advies ruimte, sociale huurbouw Portland, 
vergadering 20 juni 2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik mijn ongenoegen kenbaar maken over het voornemen van de 
gemeente Albrandswaard om sociale huurwoningen te realiseren in Portland 
locatie Portlandse hoek.
Graag motiveer ik hieronder waarom ik het onverstandig, maar tevens 
onbehoorlijk en abject vindt.

Woongenot
Ik ben in 2011 verhuist vanuit Rotterda-zuid. Dit omdat ik mijn kinderen een 
andere opvoeding wilde meegeven dan die ik voorzag als wij hadden blijven 
wonen in Rotterdam. De sociaal economische status (SES) van veel inwoners van 
Rotterdam-zuid ligt beneden die van de inwoners van Albrandswaard. Ik hoef u 
niet uit te leggen welke andere sociaal maatschappelijke problemen er gepaard 
gaan in wijken waar een lage SES heerst; ik wilde deze problemen vóór blijven 
voor mijn kinderen.
Daarnaast is de sociale controle in Portland erg groot, wat maakt dat ik met een 
gerust hart mijn kinderen kan laten buitenspelen en naar school kan laten gaan. 
Het realiseren van sociale huurwoningen waarop hert urgentieprincipe heerst en 
onderdeel is van Woningnet Rijnmond is hieraan contraproductief. 
 
Bestemmingsplan
Tijdens de koop van mijn woning heb ik onderzocht welke plannen de gemeente 
Albrandswaard had met de wijk en nabije omgeving. Mede hierop het ik mijn 
besluit gebaseerd om een huis in Portland te kopen. Wanneer de gemeente plots 
afwijkt van haar plannen door de sociale huurbouw is dit verwerpelijk te noemen, 
onacceptabel en misleidend.
Het stuk braakliggend terrein waarop de sociale huurbouw zou moeten komen is 
het meest gewilde stuk grond van heel Portland. Om daar sociale huurbouw te 
realiseren is een ‘dikke vinger’ naar alle inwoners van Portland en 
ondemocratisch. 

Cohesie
In de wijk Portland wonen mensen die eensgezind zijn en waarvan de universele 
normen en waarden dicht bij elkaar liggen. Dat blijkt wel uit de vele reactie die u 
heeft ontvangen. Maar wat nog belangrijker is is het evenwicht dat er heerst in 
de wijk. Het realiseren van nóg meer sociale huurbouw in Portland zal dit 
evenwicht verstoren.  Sportverenigingen, wijkcentra’s en scholen zitten reeds 
bomvol, maar dat bieden wij het hoofd door betrokken te zijn als vrijwilliger en/of 
zitting te nemen in de ouderraad. Deze betrokkenheid zorgt voor een vruchtbare 
samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en de inwoners van 
Portland. Sociale huurbouw zorgt voor méér leerplichtigen, dus drukkere scholen 
en sportverenigingen en minder betrokkenheid. 
Als laatst wil ik u meegeven om eens na te denken hoe er tegen de ‘nieuwe’ 
bewoners zal worden aangekeken wanneer zij naar veel buurt-verzet komen 
wonen op een plek die voor veel ophef zorgt?? 

Sta voor uw burgers, luister naar hun overwegingen en neem de politieke 
verantwoordelijkheid die aan u is toegekend door ons, inwoners van 
Albrandswaard.



Mede namens mijn vrouw en kinderen.
Hoogachtend,

R. Penders


