
 
Van: Stichting Arnhems Peil / Actiegroep Woonboten Nieuwehaven  
Verzonden: Tuesday, October 6, 2020 5:45 PM 
Aan: Rita Kleijwegt; Jan van Dellen; Thor Smits  
Onderwerp: Handhavingsverzoek onder dwang van een boete gericht aan weduwe met woonboot in Nieuwe Haven 
i.v.m. uitvoering Visie Nieuwe Haven 
 
Geachte mevrouw Kleijwegt, heer Smits en wethouder van Dellen, 
 
Vandaag werden wij gebeld door mevrouw [bewoonster], de vrouw van [bewoner] ([bewoner] is tijdens het 
behandelen van de Visie Nieuwe Haven komen te overlijden). Ze was in paniek omdat ze een aanzegging 
handhavingsverzoek uit het niets ontving (zonder waarschuwing) van mevrouw Kleijwegt waarin ze verzocht werd 
onder dwang van een boete om binnen een week tijd haar terras uit de haven te verwijderen en ze heeft ons 
gevraagd of wij haar konden assisteren.  
 
Wij willen voorop stellen dat we het allerminst een normale manier van doen vinden dat de gemeente Arnhem een 
oudere vrouw die net weduwe is geworden en er nu helemaal alleen voor staat op deze manier te woord staat. U 
weet allen (de heer Smits en van Dellen hebben dit ieder geval zowel bij ons als op camera toegegeven) dat de 
manier hoe de gemeente met het woonbotendossier is omgegaan op zijn minst geen schoonheidsprijs verdiend. 
Mevrouw [bewoonster] en haar man hebben meer dan een decennia in de stress gezeten doordat de gemeente 
Arnhem haar verplichtingen stelselmatig niet is nagekomen en i.p.v. deze oudere vrouw die net weduwe is 
geworden z.s.m. en op een fatsoenlijke manier uit te kopen wordt ze in de moeilijkste periode van haar leven ook 
nog eens zonder enige reden op deze onredelijke wijze behandeld.  
 
Naast onfatsoenlijk is de behandeling van mevrouw [bewoonster] onredelijk omdat er wel degelijk een zeer 
duidelijke afspraak ligt over het terras van mevrouw [bewoonster], ondertekend namens het College van B&W (zie 
bijlage m.b.t. ponton annex terras.pdf / zie plaatje hieronder). Aangezien er geen enkele grond is voor de eis, vragen 
wij u het dreigement per direct in te trekken. Wij zouden daarnaast excuses van de gemeente aan mevrouw 
[bewoonster], zeker op zijn plek vinden aangezien mevrouw knap beroerd is van de hele situatie. U heeft haar flink 
bang gemaakt. Wij zullen haar vanuit de haven vervolgens assisteren om de schepen op de juiste plek te krijgen 
zoals in de vergunning en afspraken is opgenomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen & Marloes Spaander 
www.arnhemspeil.nl  
+31 (0) 6 2888 3999 
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