
Van: [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Verzonden: Tuesday, December 15, 2020 6:37 PM 
Aan: 'Rita Kleijwegt' 
CC: 'Thor Smits'; 'Martin Kloppenburg'; 'Rob van Wuijtswinkel; 'Bart Lagerberg' 
Onderwerp: RE: Ontbrekende documenten WOB tav woonbotendossier gemeente Arnhem / 2020-12-15-
arnhemspeil-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-op-voorstel-van-
gemeente-arnhem.pdf 
Geachte mevrouw Kleijwegt, 
We vinden het vervelend dat de ambtenaren van de gemeente Arnhem naast het niet nakomen van de inspannings- 
en resultaatverplichting en het niet nakomen van de beloftes van de wethouder en het niet opvolgen van de 
meerdere raadsbesluiten, opdrachten en moties,  en het niet meenemen van de uitspraken van de rechter en de 
Raad van State, en het naast zich neerleggen van de interventie van de Nationale Ombudsman ook nog eens zo 
ontzettend weinig moeite doen om zich te houden aan deze wet: https://arnhemspeil.nl/docs/2018-07-28-gov-nl-
wetten-regeling-wet-openbaarheid-van-bestuur-bwbr0005252.pdf 
We hebben uw advies opgevolgd en een WOB-verzoek ingediend om de stukken op te vragen die u bij onze vorige 
WOB-verzoeken allang had moeten opleveren: 
https://www.arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-arnhemspeil-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-
verzoek-woonbotendossier-op-voorstel-van-gemeente-arnhem.pdf 
Met vriendelijke groet, 
[bewoners nieuwe haven arnhem] 
Namens Stichting Arnhems Peil en Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN) 
 
 
Van: Rita Kleijwegt 
Verzonden: Monday, December 7, 2020 8:31 AM 
Aan: [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Onderwerp: RE: Ontbrekende documenten WOB - raadsbesluit van 23 april 2012 gebiedsvisie Stadsblokken / 
Meinerswijk - de Raad behoud zich het recht om mogelijke locaties in Stadsblokken Meinerswijk te overwegen 
Geachte [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Naar aanleiding van uw mails inzake het opvragen van ontbrekende documenten WOB heb ik onder meer overleg 
gehad met de juridische afdeling van de gemeente Arnhem. Omdat uw verzoek tot het aanleveren van de gevraagde 
documenten ver buiten de termijn van bezwaar is, immers deze is in 2019 afgerond, kunnen wij uw verzoek niet in 
behandeling nemen. Overigens is het ons niet geheel duidelijk om welk WOB verzoek dit handelt; het WOB verzoek 
van Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN) van 29 januari 2019 of het WOB verzoek van Arnhems Peil van 28 
augustus 2019. Het staat u echter vrij een nieuw WOB verzoek in te dienen om de desbetreffende documenten op te 
vragen. 
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Van: [bewoners nieuwe haven arnhem] 
Verzonden: Wednesday, November 25, 2020 6:28 PM 
Aan: 'Rita Kleijwegt' 
Onderwerp: Ontbrekende documenten (WOB) raadsbesluit van 23 april 2012 gebiedsvisie Stadsblokken / 
Meinerswijk - de Raad behoud zich het recht om mogelijke locaties in Stadsblokken Meinerswijk te overwegen 
Urgentie: Hoog 
Geachte mevrouw Kleijwegt, 
Zoals in de vorige mails ook aangegeven ontbreken er nogal wat documenten die we opgevraagd hadden in het WOB 
verzoek m.b.t. het woonbotendossier. Zou u zo vriendelijk willen zijn om het Raadsbesluit van 23 april 2012 
gebiedsvisie Stadsblokken / Meinerswijk z.s.m. op te leveren? 
We vernamen namelijk dat hierin het volgende is in aangegeven: 

"besluit: Tot vaststelling van de gebiedsvisie Stadblokken/Meinerswijk met de kanttekening dat de Raad zich 
het recht voor behoud om bij het besluit over de verplaatsing van de woonboten de mogelijke locaties in 
SB/MW aft optie te overwegen". 

Met vriendelijke groet, 
Alvast hartelijk dank, 
[bewoners nieuwe haven arnhem] 
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-
ontbrekende-stukken-mbt-advocaat-gemeente-liegt-tegen-raad-van-state.pdf 
 
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-
ontbrekende-stukken-mbt-raadsbesluit-23-04-2012-sbmw.pdf  
 
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-
ontbrekende-stukken-tav-resultaatverplichting.pdf 
 
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-
ontbrekende-stukken-werkschip-cornelia-witjes-westervoortsedijk.pdf 
 
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-
communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf 
 
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-toelichting-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-
locaties-voor-woonboten.pdf 
 
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-
woonboten.pdf 
 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-28-arnhemspeil-wob-verzoek-locaties-rosandepolder-defensiehaven-
boterdijk-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf  
 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-09-03-arnhemspeil-reactie-op-vraag-strategisch-bestuursadviseur-gemeente-
arnhem-tav-wobverzoek-woonbotendossier.pdf 
 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-17-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-gemeente-arnhem-ivm-
overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf 
 
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-04-01-awn-in-gebreke-stelling-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-
wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf 
 
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-03-07-gemeente-arnhem-reactie-op-melding-awn-dat-er-honderden-stukken-
ontbreken-mbt-het-wob-verzoek-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf  
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https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-04-awn-wob-verzoek-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-
gemeente-arnhem.pdf 
 
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-01-29-awn-wob-verzoek-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf  
 
https://arnhemspeil.nl/docs/2016-01-28-gemeente-arnhem-advocaat-liegt-tegen-raad-van-state-over-nakomen-van-
resultaatverplichting-woonbotendossier-arnhem.pdf 
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