
Van: Rita Kleijwegt 
Verzonden: Thursday, March 7, 2019 4:07 PM 
Aan: [bewoner nieuwe haven arnhem] 
CC: Martin Kloppenburg  
Onderwerp: RE: Honderden stukken m.b.t. het WOB verzoek AWN ontbreken - ingebreke stelling blijft overeind - we 
worden hiermee beperkt bij het indienen van onze zienswijze - kenmerk 2012004865-02 (ARAG) / 2019-00843 
(Ombudsman) 
Geachte [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Dank u voor uw bericht. 
De verdagingsbrief is tijdig aan het correspondentieadres van AWN verzonden, het feit dat deze brief niet door u is 
ontvangen is vervelend. Wij zullen onze uiterste best doen de stukken zo snel als mogelijk maar uiterlijk 1 april 2019, 
zoals gesteld in de verdagingsbrief, aan u te doen toekomen.  In de bijlage treft u de brief van 22 mei 2007 aan. Deze 
brief wordt u aangereikt als onderliggend stuk  van de bewonersbrief die op 22 februari 2019 aangetekend is 
verzonden. 
 

 

 
 
 
 
Van: [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 8:29 
Aan: Rita Kleijwegt 
CC: Martin Kloppenburg 
Onderwerp: RE: Honderden stukken m.b.t. het WOB verzoek AWN ontbreken - ingebreke stelling blijft overeind - we 
worden hiermee beperkt bij het indienen van onze zienswijze - kenmerk 2012004865-02 (ARAG) / 2019-00843 
(Ombudsman) 
Urgentie: Hoog 
Geachte mevrouw Kleijwegt, 
Hartelijk dank voor uw reactie. Wij en de heer Laamers hebben geen brief van u ontvangen (en u geeft aan dat deze 
ook niet aangetekend verzonden is) voor het verstrijken van de gestelde termijn. U blijft dus in gebreke bij het op tijd 
opleveren van de stukken en we hebben u hiervoor uit coulance nogmaals twee weken de tijd gegeven om alsnog 
alle stukken op te leveren. We ontvangen dus graag uiterlijk 18 maart alle stukken die we opgevraagd hebben 
doormiddel van het WOB verzoek. We zouden graag nog vandaag de brief van 22 mei 2007 ontvangen waar de heer 
Heijnen in zijn brief als reactie op onze vragen aan de gemeenteraad naar verwijst. Deze is onderdeel van de 
onderliggende stukken van de bewonersbrief van 22 februari 2019. 
Met vriendelijke groet, 
[bewoners nieuwe haven arnhem] 

 



 
Van: Rita Kleijwegt   
Verzonden: Thursday, March 7, 2019 7:47 AM 
Aan: [bewoners nieuwe haven arnhem] 
CC: Martin Kloppenburg  
Onderwerp: RE: Honderden stukken m.b.t. het WOB verzoek AWN ontbreken - ingebreke stelling blijft overeind - we 
worden hiermee beperkt bij het indienen van onze zienswijze - kenmerk 2012004865-02 (ARAG) / 2019-00843 
(Ombudsman) 
Urgentie: Hoog 
Geachte [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Dank u voor uw bericht. De stukken die de heer Laamers woensdag 6 maart 2019 via Transfer.Arnhem heeft 
ontvangen zijn de onderliggende stukken van de bewonersbrief van 22 februari 2019. Dit is niet behandeling van het 
WOB verzoek van AWN.  Per brief van 26 februari 2019 is het WOB verzoek verdaagd tot 1 april 2019, de gevraagde 
stukken ontvangt u zo snel als mogelijk, maar uiterlijk 1 april 2019 van ons. 

 

 
 
Van: [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Verzonden: woensdag 6 maart 2019 18:26 
Aan: Rita Kleijwegt 
CC: Martin Kloppenburg  
Onderwerp: Honderden stukken m.b.t. het WOB verzoek AWN ontbreken - ingebreke stelling blijft overeind - we 
worden hiermee beperkt bij het indienen van onze zienswijze - kenmerk 2012004865-02 (ARAG) / 2019-00843 
(Ombudsman) 
Urgentie: Hoog 
Geachte mevrouw Kleijwegt, 
Op 29 januari hebben we een WOB verzoek ingediend waarin we de volgende stukken hebben opgevraagd: 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-01-29-awn-wob-verzoek-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf 
1. Alle stukken en besluiten ten aanzien van communicatie met het NAP (Normaal Arnhems Peil) en de LWO 
(Landelijke Woonboten Organisatie) met betrekking tot ligplaatsen voor woonboten in Arnhem.  
2. Alle stukken en besluiten ten aanzien van ligplaatsen voor woonboten in de ASM haven.  
3. Alle stukken en besluiten ten aanzien van ligplaatsen voor woonboten in de Nieuwe Haven.  
4. Alle stukken en besluiten ten aanzien van ligplaatsen voor woonboten Stadsblokken/Meinerswijk.  
5. Alle stukken en besluiten welke gebruikt zijn in rechtszaken met betrekking tot woonboten en ligplaatsen in een 
van de eerder genoemde gebieden of havens vanaf 1 januari 2000. 
 
Vervolgens hebben we de gemeente in gebreke moeten stellen aangezien we afgelopen maandag nog geen stukken 
of reactie hadden ontvangen. 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-04-awn-wob-verzoek-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-gemeente-
arnhem.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-01-29-awn-wob-verzoek-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-04-awn-wob-verzoek-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-04-awn-wob-verzoek-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-gemeente-arnhem.pdf


Hierna heeft u in overleg met mij en dhr. Laamers aangegeven alsnog aan ons WOB verzoek te zullen voldoen. 
Vervolgens ontvangen we vandaag een link voor de download van een zip bestand waarin enkel de volgende 6 
stukken zijn toegevoegd:  

2012-06-25 Raadsvoorstel.pdf  
2012-04-23 update Gebiedsvisie inclusief amendement december 2011 .pdf  
2016-06-27 concept raadsbesluit Uitwerkingskader_fase_2_gebiedsvisie.pdf  
2011-10-26 Memo Alternatieve woonbootlocaties voorgeschiedenis en positie.pdf  
2007-06-12 behandelresultaat informatie vergadering.pdf  
2014-03-11 Haalbaarheidsonderzoek woonschepen.pdf 

 
Er ontbreken honderden documenten. 
Op onze eigen website hebben we al meer als 180 documenten beschikbaar gesteld die aan de criteria van ons WOB 
verzoek voldoen.Wanneer bent u alsnog van plan om de documenten op te leveren? 
We worden zeer beperkt in het indienen van onze zienswijze op deze manier. 
We zouden graag nog morgen de brief van 22 mei 2007 ontvangen waar de heer Heijnen in zijn brief als reactie op 
onze vragen aan de gemeenteraad naar verwijst. 
Met vriendelijke groet, 
[bewoners nieuwe haven arnhem] 
 
 
Van: Rita Kleijwegt  
Verzonden: Wednesday, March 6, 2019 11:19 AM 
Aan: [bewoners nieuwe haven arnhem] 
CC: Martin Kloppenburg  
Onderwerp: RE: Documenten en transcript - kenmerk 2012004865-02 (ARAG) / 2019-00843 (Ombudsman) 
Geachte [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Zojuist heb ik via Transfer.Arnhem de stukken aan de heer Laamers verzonden, dit is inclusief het transcript. 
Mochten er naar aanleiding van de stukken nog vragen zijn, neemt u dan gerust contact met mij op. 

 

 
 
 
Van: [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 14:25 
Aan: Rita Kleijwegt  
CC: Martin Kloppenburg 
Onderwerp: Documenten en transcript waar naar verwezen wordt door dhr Heijnen in reactie op onze brief aan de 
gemeenteraad t.a.v. zienswijze bestemmingsplan gebiedsontwikkeling stadsblokken/meinerswijk - kenmerk 
2012004865-02 (ARAG) / 2019-00843 (Ombudsman) 
Geachte mevrouw Kleijwegt, 



Hartelijk dank voor uw reactie. 
Fijn om te horen dat alle stukken toch nog op tijd opgeleverd gaan worden. 
Zitten daar ook alle losse stukken (inclusief de transcriptie van het gesprek met de Wethouder) bij waar de heer 
Heijnen in zijn brief als reactie op onze vragen aan de gemeenteraad naar verwijst en die u gisteren zou opleveren? 
Met vriendelijke groet, 
[bewoners nieuwe haven arnhem] 
 
Van: Rita Kleijwegt  
Verzonden: Tuesday, March 5, 2019 11:51 AM 
Aan: [bewoners nieuwe haven arnhem] 
CC: Martin Kloppenburg 
Onderwerp: RE: 2019-03-04-awn-wob-verzoek-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-gemeente-arnhem - gaarne 
uitstel aanvragen m.b.t. indienen zienswijze bestemmingsplan gebiedsontwikkeling stadsblokken/meinerswijk - 
kenmerk 2012004865-02 (ARAG) / 2019-00843 (Ombudsm 
Urgentie: Hoog 
Geachte [bewoners nieuwe haven arnhem] 
De brief is op 26 februari 2019 per reguliere post verzonden naar het correspondentieadres van AWN; hedenmorgen 
heb ik om 7.51 uur de brief gemaild aan uw advocaat. Ik heb zojuist de heer Laamers gesproken; hij had de mail nog 
niet kunnen openen omdat hij de hele dag onderweg is. 
Afgesproken met meneer dat ik uiterlijk morgen (woensdag 6 maart 2019)  via ArnhemTransfer de stukken voor het 
indienen van de zienswijze naar hem zal verzenden. 

 

 
 
 
 
 
Van: [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 11:22 
Aan: Rita Kleijwegt  
CC: Martin Kloppenburg 
Onderwerp: RE: 2019-03-04-awn-wob-verzoek-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-gemeente-arnhem - gaarne 
uitstel aanvragen m.b.t. indienen zienswijze bestemmingsplan gebiedsontwikkeling stadsblokken/meinerswijk - 
kenmerk 2012004865-02 (ARAG) / 2019-00843 (Ombudsm 
Geachte mevrouw Kleijwegt, 
We hebben net contact gehad met de heer Laamers en die gaf aan geen reactie te hebben ontvangen. 
Heeft u de reactie aangetekend verzonden? We begrepen van onze advocaat dat het niet mogelijk is om uitstel aan 
te vragen m.b.t. het indienen van de zienswijze.  Dit betekend dat we beperkt worden tijdens het indienen van onze 
zienswijze i.v.m. het ontbreken van de benodigde informatie. 



Wanneer kunnen we die paar losse stukken (inclusief de transcriptie van het gesprek met de Wethouder) ontvangen 
waar de heer Heijnen in zijn brief als reactie op onze vragen aan de gemeenteraad naar verwijst? 
Met vriendelijke groet, 
[bewoners nieuwe haven arnhem] 
 
Op 5 maart 2019 08:38:34 +01:00, schreef Rita Kleijwegt 
Geachte [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Op 26 februari 2019 hebben wij bijgaande verdagingsbrief verzonden aan het correspondentieadres van AWN. Dit is 
vanmorgen naar aanleiding van de brief van de heer Laamers ook aan de heer Laamers medegedeeld.  

 

 

  

Van: [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 8:23 
Aan: Nationale Ombudsman 
CC: Martin Kloppenburg; Rita Kleijwegt 
Onderwerp: 2019-03-04-awn-wob-verzoek-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-gemeente-arnhem - gaarne 
uitstel aanvragen m.b.t. indienen zienswijze bestemmingsplan gebiedsontwikkeling stadsblokken/meinerswijk - 
kenmerk 2012004865-02 (ARAG) / 2019-00843 (Ombudsman) 
Urgentie: Hoog 
Geachte mevrouw Post en Oomen, 
Op 29 januari 2019 hebben we een WOB verzoek ingediend (nadat onze eerste verzoek afgekeurd werd daar die te 
globaal zou zijn) m.b.t. het opleveren van alle stukken t.a.v. het woonbotendossier. We hebben die stukken 
opgevraagd o.a. m.b.t. het indienen van onze zienswijze op het bestemmingsplan gebiedsontwikkeling 
Stadsblokken/Meinerswijk.  
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-01-29-awn-wob-verzoek-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf 
Ondanks dat we duidelijk hebben aangegeven binnen welke termijn we de documenten uiterlijk benodigd hadden, 
heeft de gemeente Arnhem geen reactie gegeven en geen stukken opgeleverd. We hebben gisteren de gemeente 
Arnhem op de hoogte gesteld dat de wettelijke termijn m.b.t. het opleveren van de stukken overschreden is en we 
hebben hun nog eenmaal in de gelegenheid gesteld om alsnog de stukken op te leveren. 
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-04-awn-wob-verzoek-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-gemeente-
arnhem.pdf 
We hebben daarnaast op 25 februari een klein aantal stukken opgevraagd bij mevrouw Kleijwegt die te maken 
hadden met de reactie van de gemeente Arnhem m.b.t. de reactie op onze brief aan de gemeenteraad. 
Ook die stukken zijn nog steeds niet opgeleverd terwijl we nadrukkelijk aangegeven hebben dat ze van belang waren 
voor het indienen van onze zienswijze (zie mailwisseling hieronder). 

http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-01-29-awn-wob-verzoek-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-04-awn-wob-verzoek-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-gemeente-arnhem.pdf
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-04-awn-wob-verzoek-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-gemeente-arnhem.pdf


We zouden graag zien dat mevrouw Post bij de gemeente Arnhem aangeeft dat we hierdoor dusdanig gehinderd 
worden in het opstellen van onze zienswijze dat we uitstel nodig hebben op de termijn van zes weken. 
Aangezien de ARAG onze zienswijze opstelt laten we de duur van de uitsteltermijn over aan mevrouw Post. 
We zouden graag zien dat mevrouw Oomen de gemeente Arnhem op het hart drukt om ons alle medewerking te 
verlenen die we benodigd hebben om onze zienswijze op tijd in te kunnen dienen. 
Alvast hartelijk dank, 
Met vriendelijke groet, 
[bewoners nieuwe haven arnhem] 
Namens de AWN 
 

Van: [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Verzonden: Thursday, February 28, 2019 1:36 PM 
Aan: ARAG 
CC: Thor Smits; Rita Kleijwegt; Nationale ombudsman 
Onderwerp: Vraag m.b.t. opleveren stukken en transcriptie van het gesprek t.a.v. reactie op brief van 
woonbootbewoners Nieuwe Haven - kenmerk 2012004865-02 (ARAG) / 2019-00843 (Ombudsman) 
Geachte mevrouw Post, 
We hebben net het volgende verzoek ingediend bij de gemeente Arnhem via de website: (zie ook de bijlagen) 
Mocht de gemeente niet op tijd de stukken aanleveren dan zouden we graag zien dat u uitstel vraagt. 
Met vriendelijke groet, 
[bewoners nieuwe haven arnhem]  
Gaarne stukken en transcript opleveren waarin de volgende brief naar wordt verwezen: 2019-02-22-gemeente-
arnhem-reactie-op-brief-van-woonbootbewoners-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-ivm-ontbreken-ligplaatsen-
stadsblokken-meinerswijk.pdf 

  

Geachte heer/mevrouw, 
Op 23 november 2018 hebben we de volgende brief geschreven aan de gemeenteraad (ondertekend door alle 
woonbootbewoners op de ongewenst verklaarde locaties in de Nieuwe Haven) https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-
11-23-brief-aan-gemeenteraad-van-arnhem-mbt-ontbreken-woonbootlocaties-bestemmingsplan-
gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf 
Drie maanden later hebben we daar van de gemeente een reactie op ontvangen. Zie bijlage: 2019-02-22-gemeente-
arnhem-reactie-op-brief-van-woonbootbewoners-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-ivm-ontbreken-ligplaatsen-
stadsblokken-meinerswijk.pdf 
Die reactie van de gemeente zal door onze advocaat gebruikt worden t.b.v. het opstellen van de zienswijze op het 
bestemmingsplan 'Stadsblokken/Meinerswijk' welke binnen nu twee weken ingeleverd dient te worden. 
We hebben de documenten ook al getracht op te vragen bij de contact persoon van de brief en Rita Kleijwegt die 
aangegeven had dat we haar voortaan dienden te benaderen t.b.v. het opleveren van dit soort zaken echter reageert 
ze niet meer op haar email en ontvingen we vandaag een reactie dat ze niet meer aanwezig is inclusief een 
verwijziging naar een telefoonnummer. 
We hebben de documenten (en het transcript van het gesprek van de wethouder waarbij zou worden genuanceerd 
dat het niet een echte resultaatverplichting betreft) met spoed nodig. Indien de stukken niet op tijd opgeleverd 
worden dienen we uitstel aan te vragen in de procedure waardoor er een hoop vertraging gaat plaats vinden. Dit 
zouden we graag voor een ieder voorkomen. 
Met vriendelijke groet, 
[bewoners nieuwe haven arnhem]  
(ook namens de AWN) 

 

Op 28 februari 2019 13:29:27 +01:00, schreef Gemeente Arnhem <loket@arnhem.nl>: 
Geachte [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Hartelijk dank voor uw aanvraag of melding. Uw zaaknummer is 336340 
Als u de melding of aanvraag ingediend heeft via DigiD, kunt u de voortgang volgen op uw persoonlijke pagina: 
https://www.arnhem.nl/mijnarnhem.  
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Heeft u nog aanvullende vragen, neem dan contact op. Onze contactinformatie vindt u op 
https://www.arnhem.nl/contact.  
Met uw zaaknummer kunnen wij u sneller helpen. Houd daarom uw zaaknummer bij de hand als u ons belt.  
Met vriendelijke groet,  
Gemeente Arnhem 

  
Op 28 februari 2019 13:13:51 +01:00, schreef Rita Kleijwegt 
Beste mailer 
Ik ben niet aanwezig. Uw mail wordt niet gelezen en/of doorgestuurd. Voor vragen die niet kunnen wachten  verzoek 
ik u contact op te nemen met mijn collega's van het Vastgoed Service Punt bereikbaar via 026 - 377 3700. 
Met vriendelijke groet 
Rita Kleijwegt LLB 
Vastgoedmanager 
 

 Op 28 februari 2019 13:13:48 +01:00, schreef [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Geachte mevrouw Kleijwegt, 
We hebben helaas nog geen reactie ontvangen op ons verzoek om de stukken aan te leveren (inclusief het transcript 
van het gesprek met de wethouder) die de heer Heijnen in zijn brief benoemd.  
Indien we vanavond geen reactie hebben ontvangen zullen we de stukken via de website van de gemeente op 
moeten vragen aangezien ze anders te laat binnen komen t.b.v. de zienswijze. 
We zouden een reactie zeer op prijs stellen. 
Alvast bedankt, 
Met vriendelijke groet 
[bewoners nieuwe haven arnhem] 
  

 Op 25 februari 2019 13:28:34 +01:00, schreef [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Geachte mevrouw Kleijwegt, 
U heeft afgelopen week aangegeven dat wij u rechtstreeks dienen te benaderen indien we documenten nodig 
hebben. Wij zijn op dit moment bezig om samen met de advocaten de zienswijzen van de woonbootbewoners uit de 
Nieuwe Haven op te stellen t.a.v. het bestemmingsplan 'gebiedsontwikkeling Stadsblokken/Meinerswijk'. 
De reactie op onze brief aan de gemeenteraad (zie bijlage) zal onderdeel worden van die zienswijze. We zouden 
graag alle stukken inclusief het transcript van de gesprekken ontvangen waar de heer Heijnen naar refereert in de 
reactie. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groet, 
[bewoners nieuwe haven arnhem] 
Namens de AWN 

 

https://www.arnhem.nl/contact

