
Van: Stichting Arnhems Peil 
Verzonden: Wednesday, November 11, 2020 9:32 AM 
Aan: 'Rita Kleijwegt' (Gemeente Arnhem) 'Martijn van den Elzen' (Onderzoeker Movares) 
Onderwerp: 2020-11-11-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-
woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf / aanstelling externe adviseur gewenste 
ligplaatsen 
 
Geachte mevrouw Kleijwegt en heer van den Elzen, 
 
Tijdens ons gesprek van gisteren vernamen we dat Movares een week geleden voor het eerst intern 
overleg gehad heeft over de opdracht van de gemeente Arnhem om met onze alternatieve locaties 
aan de slag te gaan en dat er verder nog weinig te melden was. 
 
We begrepen ook dat de heer van den Elzen ongeveer een dag per week te besteden heeft aan deze 
opdracht. Wij hebben aangegeven dat we hier erg verbaasd over zijn. Het voelt voor ons niet alsof de 
gemeente Arnhem ons of de moties van de gemeenteraad serieus neemt. 
 
Het is nu vier maanden geleden dat de gemeenteraad de Visie Nieuwe Haven heeft aangenomen 
inclusief de moties om met onze 12 oplossingen aan de slag te gaan en over 8 maanden zou het 
College van B&W in theorie onze ligplaatsvergunningen mogen afnemen indien er geen 
daadwerkelijk uitzicht op een oplossing ligt. 
 
Tijdens ons vorige gesprek van een maand geleden hebben jullie aangegeven pas in mei 2021 te 
willen rapporteren. Wij hebben aangegeven dat we van jullie verwachten dat jullie je houden aan de 
interval die opgenomen is in de motie van de gemeenteraad. Dit betekend dat we uiterlijk 8 januari 
2021 de eerste officiële rapportage verwachten. 
 
We hebben gisteren ook nogmaals aangegeven dat we graag meer betrokken worden bij de 
zoektocht naar oplossingen en nieuwe locaties. De heer van den Elzen gaf aan dat dit niet in de 
opdracht van de gemeente aan Movaris was opgenomen. Wij hebben hierop gereageerd dat we om 
het vertrouwen te herstellen, het nodig hebben dat we actief betrokken worden bij dit traject en dat 
we om volledige transparantie vragen. Mevrouw Kleijwegt zou dit verzoek bespreken binnen de 
gemeente. 
 
Gisteren hebben we ook de nieuwe oplossing besproken die we als oplossing 13 opgevoerd hebben: 
Rivierklimaatpark We hebben deze oplossing toegevoegd aan het overzicht met de laatste update 
van de 12 aangeboden oplossingen: (zie bijlage) 
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-11-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-
woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout 
Namens Stichting Arnhems Peil en de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN) 
www.arnhemspeil.nl 
+31 (0) 6 2888 3999 
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