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Aan mevrouw Renske van der Tempel (Griffier)

Betreft; Bezwaar van het bouwen van sociale huurwoningen in Portland

Ik wil u kennis laten maken met mij als persoon die op de vergadering 14-06-2016 had ingesproken.
En ook u duidelijk wil maken, waarom wij voor een zo veilig mogelijke lokatie hebben gekozen als 
de Zilverling.

Enkele Fractievoorzitters en Raadsleden heb ik mijn verhaal;wie ben ik en hoe is mijn levens 
geschiedenis persoonlijk in een brief geschreven.

Sommige delen van mijn verhaal zijn te persoonlijk en heb ik weg gelaten, omdat ik weet naar de 
Griffier schrijven deze brief openbaar geplaatst wordt op de website raad.albrandswaard.nl.

Toch wil u op aangepaste wijze mijn verhaal laten lezen

Mijn (aangepaste) verhaal; wie ben ik en hoe is mijn levens-geschiedenis

Ik ben geboren 14-04-1960 met in mijn wieg een rode roos.
Mijn ouders hebben mij sociaal op gevoed en ik heb geleerd het brood te delen met “minderheden”
Mijn vader (overleden 4 jaar geleden) was schipper en mijn moeder huisvrouw die 3 sociale 
kinderen heeft groot gebracht.
Mijn Grootvader (opa) die de oorlog en de weder opbouw na de oorlog had meegemaakt,heeft zijn 
kleindochter (ik was een jonge dame) op zijn sterfbed haar hand gepakt en zijn woorden waren;

Ik maak mij grote zorgen wat er nu allemaal gebeurd in de politiek.
Wij hebben gestreden voor de weder opbouw in het belang van de gewone arbeider met het sociale 
oogpunt dat de “arme mensen”onder ons het beter zullen krijgen.
Beloof mij dat je dit streven door zult geven en blijf deze partij te steunen,want zonder hun zijn we 
verloren!
Mijn antwoord was; Opa maakt u geen zorgen,ik beloof u dat ik altijd voor onze medemens op zal 
komen. Ik zal hun mijn stem (“hand”) geven en nooit los laten

Dan volgt een weggelaten te persoonlijk meegemaakt verhaal wat betrekking heeft op sociale 
woningen.

Ik vervolg mijn verhaal;
Dat lukte in 2001 met de verkoop van mijn huis konden we net een grote woning kopen.
Na jaren vonden wij deze woning wat te groot en gingen we kijken naar een voor ons wat 
makkelijker levensbestendige woning op een veilige lokatie waar we oud in kunnen worden.
Na het bouwplan van de Zilverling en de bestemmingsplan te hebben gezien, waren wij om.

Dit is een veilige lokatie en de verkoop van onze eerste woning zou genoeg op brengen om ons 
nieuwe huis betaalbaar te maken.
Het zou makkelijker worden en ik als vrouw zijnde zou ook de mogelijkheid krijgen, om wat 
minder hard te gaan werken.



Niets is van dat de waarheid geworden door deze crisis!
Dat is ook de reden, waarom ik u allen verteld heb dat wij ons 3 keer de rondte hebben moeten 
werken om ons hoofd boven water te houden.

Ondanks alles hebben wij al onze verplichte belastingen tot nu toe, en zeker ook de aanslagen 
voor 2 woningen netjes betaald!
Daar hebben wij jaren lang veel voor moeten laten (bvb niet op vakantie en niet gaan 
winkelen voor nieuwe kleding), om dit te kunnen blijven betalen.

De crisis is voorbij en het licht in deze duistere tunnel is in zicht.
Ik ben moe van het vechten voor een betere tijd en voor een veilige plaats in deze samenleving, 
maar ik blijf vechten tot ik er bij neer val!

*vind u niet dat ik daar recht op heb?

Ps; Tot nu toe heb ik nog nooit iemand gediscrimineerd en nog altijd heb ik de rode roos vast 
gehouden, maar als men kiest voor veiligheid en daar ook voor betaald, is dat naar mijn mening 
geen disciminatie, maar een recht om de sociale woningbouw te weren om hun veiligheid.
Met tranen in mijn ogen kan ik nu vertellen,dat ik mijn belofte aan mijn grootvader zal moeten 
verbreken en niet meer blindelings mijn stem aan een partij zal geven!

Dan heb ik nog 1 opmerking over; Statushouders

Mijn man is arbeider en ik ben een arbeider/ oke 2 verdieners zo als je tegenwoordig dit noemt.
Dit is uit nood geboren in ons geval en wie weet zijn er meer van ons achter die mooie gesloten 
deuren?
Is het niet zo dat lang geleden de regering dit juist gestimuleerd hebben?
En dat de jongelui van nu beiden geld moeten verdienen, anders is er geen toekomst!
Als wij Statushouders genoemd worden vind ik dat een belediging!

Daarom heb ik u allen laten weten via mijn inspreken; dat mensen die hun huis kopen ook burgers 
zijn met gevoel en rechten.Vecht daarom ook voor onze rechten en streef die na!

Ik vraag uw begrip voor de angst die sommige medebewoners hebben geuit.
Deze waren niet gericht om een groep mensen te beledigen.

Met mijn verhaal hoop ik dat u de angst beter begrijpt en de juiste weg wilt bewandelen om ons ook 
te willen vertegenwoordigen.

Einde Mijn (aangepaste) verhaal; wie ben ik en hoe is mijn levens-geschiedenis

Ik vraag u nogmaals vriendelijk de lokatie Portland van uw lijst te schrappen als mogelijke 
plaatsing sociale huurwoningen ook namens mijn man,mijn zoon en mijn dochter

Met vriendelijke groet;

Lenie van Domburg

(J.L. Van Domburg-Verschoor)


