
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 tav 2005-2012-gemeente-arnhem-communicatie-witjes-werkschip-
cornelia-wob-verzoek-[bewoner nieuwe haven arnhem].pdf 
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: zondag 6 december 2020 16:08 
Aan: Rita Kleijwegt 
Onderwerp: Ontbrekende documenten WOB tav 2005-2012-gemeente-arnhem-communicatie-witjes-werkschip-
cornelia-wob-verzoek-[bewoner nieuwe haven arnhem].pdf 
Geachte mevrouw Kleijwegt, 
Als bijlage heb ik de documenten die u heeft opgeleverd m.b.t. “het plaatsen van het werkschip (Cornelia) van Witjes 
naast ons zonder vergunning of rekening te houden met ons woongenot of bedrijf” toegevoegd die u heeft 
opgeleverd naar aanleiding van ons WOB-verzoek (zonder de milieuvergunning). Er ontbreekt flink wat 
documentatie. Zou u zo vriendelijk willen zijn om alle documentatie en communicatie van alle betrokkenen m.b.t. het 
plaatsen van werkschip Cornelia van Witjes naast ons adres willen opleveren? Door het niet opleveren van de 
stukken worden wij al langere tijd beperkt in onze juridische acties. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. P.S. Zoals u in de bijlage kunt lezen was de gemeente Arnhem op de 
hoogte van de overlast veroorzakende werkzaamheden van het staalbedrijf van Witjes en heeft de gemeente toch 
opdracht gegeven aan Witjes om het werkschip bijna 100 meter van de Shell overslag te plaatsen zodat deze 
verplicht door de gemeente te dicht op ons huis en bedrijf gelegen werd met alle gevolgen van dien.  
“Omdat het scheepreparatiebedrijf een zogenaamde 'grote lawaaimaker' betreft…” 
“Gelet op artikel 2.1 eerste lid, van de Verordening op het gebruik van de kade en de haven van de gemeente Arnhem 2005 
besluiten wij u een ontheffing te verlenen voor het vaartuig Cornelia aan de Westervoortsedijk te Arnhem op de afmeerpalen 
67 meter en 93 meter uit de hoek bij het Shell losdepot.” 
 
Zoals u in de mail hieronder kunt lezen hebben we de betrokken gemeente ambtenaren ver voor het plaatsen van het 
werkschip Cornelia van Witjes naast ons huis en bedrijf gewaarschuwd voor het gevaar en de overlast en hebben ook 
meerdere malen aangegeven dat het bedrijf niet beschikte over de benodigde vergunningen. Pas na een uitspraak van de 
Raad van State heeft de gemeente Arnhem maatregelen en een vergunning geregeld. Ondertussen was ons goed lopende 
Microsoft Learning opleidingscentrum al om zeep geholpen en heeft ons gezin al die tijd ontzettend veel overlast 
ondervonden van de werkzaamheden. 

Van: [bewoner nieuwe haven arnhem] 
Verzonden: Monday, May 31, 2010 4:29 PM 
Aan: Herman Baalen-van 
CC: Edwin Barthen  
Onderwerp: Re: Betr.: Re: afspraak afdelingshoofd Herman van Baalen 
Urgentie: Hoog 
Beste heer van Baalen, 
U bent van plan om een scheepsreparatiebedrijf 'naast' ons te plaatsen. 
Wij zijn daar behoorlijk huiverig over. 
De nieuwe kadewand zorgt er o.a. voor dat elk geluid vanuit de hoek van de tankers versterkt en met een echo op ons afkomt. 
Ik ga er alsnog vanuit dat u ook met mijn gezin en bedrijf rekening heeft gehouden. 
Ik begrijp dat jullie ruimte nodig hebben aan de kade maar dat betekend niet dat wij daar de dupe van hoeven te zijn zonder vooraf 
ook maar enig overleg of afspraken waar we onze nieuwe buren aan kunnen houden. 
De volgende punten zien wij graag behandeld: 
- veiligheid (werkzaamheden in de buurt van de tankers / rapport?) 
- overlast (o.a. geluid en werkuren / dagen) 
- onderlinge afstand en eventuele uitbreidingsplannen 

Met vriendelijke groet, 
[bewoner nieuwe haven arnhem] 
 
 
Van: Edwin Barthen  
Verzonden: Friday, July 9, 2010 3:56 PM 
Aan: [bewoner nieuwe haven arnhem] 
Onderwerp: Betr.: Re: werkzaamheden Cornelia / Witjes Nieuwe Haven / Westervoortsedijk 
[bewoner nieuwe haven arnhem] 
Je krijgt van Juridische zaken bericht wanneer je bezwaar kan aantekenen tegen de komst van de Cornelia. 
Over de overslag en de gevolgen hiervan aan de Billiton kade a.s. 4 augustus, zal mevrouw M. van de Pol van BAM 

civiel contact met je opnemen. Deze zal jou volledig informeren over de werkzaamheden  

  
Met vriendelijke groet, 

Mit freundliche grusse, 
Kind regards, 

Edwin Barthen 
Gemeente Arnhem 

Juridische zaken 



Havens en markten 
 

 

Van: [bewoner nieuwe haven arnhem] 
Verzonden: 7/9/2010 2:47  

Aan: Herman van Baalen 
Beste heer van Baalen, 

We hebben de onderstaande zaak vandaag aangemeld bij de advocaat zodat deze ons kan ondersteunen om jullie 

beslissing tot het plaatsen van de Cornelia naast ons, ongedaan te maken. Wij ontvangen hier geen Arnhemse Courant 
en zijn dus afhankelijk van jullie belofte om ons op de hoogte te houden per wanneer er officieel bezwaar ingediend 

kan worden. Ik zou graag zien dat de gemeente Arnhem alsnog afspraken maakt met de familie Witjes van de Cornelia 
(zoals besproken tijdens ons laatste overleg) om verder overlast te voorkomen ieder geval tot op het moment van de 

verhuizing naar hun nieuwe locatie. 

Met vriendelijke groet, 

[bewoner nieuwe haven arnhem] 

 
Het is nu kwart over tien 's avonds en er wordt nog steeds volop gewerkt  met mokers / hamers. 

Ik heb net de politie gebeld om aangifte van lawaai overlast te doen en ze  zijn onderweg. 
Beide telefonistes van de politie gaven aan dat ze de herrie konden horen dus bij deze is de eerste melding van 

overlast officieel vastgelegd. 

Met vriendelijke groet, 
[bewoner nieuwe haven arnhem] 

 
 

 

Beste heer van Baalen, 
Het is half tien s' avonds en we zitten volop in de herrie. Er word met zware mokkers gewerkt en we dreunen hier al 

de hele dag een  eind weg. Ik wil dat hier z.s.m. een einde aan gemaakt word. We hebben nu al jaren last van de 
beslissingen die jullie maken en ik begin dit ondertussen persoonlijk op te vatten. Tot nu toe heb ik mij steeds netjes 

volgens de regeltjes gedragen maar jullie gaan nu te ver. Gaarne z.s.m. actie! 
Met vriendelijke groet, 

[bewoner nieuwe haven arnhem] 

 
 

Beste Edwin, 
Als het goed is zouden wij bericht krijgen wanneer we bezwaar konden aanteken t.a.v. de plek van de de Cornelia. 

Het is nu 21:00 uur en ze zijn hiernaast nog volop aan het werk (al de hele dag aan het slijpen en hameren) en we 

hebben er ontzettend last van. Ik wil graag z.s.m. horen hoe we hiertegen bezwaar aan kunnen tekenen want zowel 
mijn bedrijf als ons privé leven heeft hier flink onder te voorduren. 

Met vriendelijke groet, 

[bewoner nieuwe haven arnhem] 

 
Van: [bewoner nieuwe haven arnhem] 

Verzonden: Monday, May 31, 2010 4:29 PM 
Aan: Herman van Baalen 
CC: Edwin Barthen 
Onderwerp: Re: Betr.: Re: afspraak afdelingshoofd Herman van Baalen 
Beste heer van Baalen, 
We hebben op 8 juni a.s. een afspraak om 11 uur. 
Ik heb bij Edwin aangegeven dat het niet de bedoeling kan zijn dat een eventuele kans op inbreng of bezwaar tegen 
die tijd verkeken is. 
Hij wist niet of er bezwaar mogelijk was. Dus bij deze wil ik graag van u horen of een eventueel bezwaar op uw 
plannen mogelijk is. 
U bent van plan om een scheepsreparatiebedrijf 'naast' ons te plaatsen. 
Wij zijn daar behoorlijk huiverig over. 
De nieuwe kadewand zorgt er o.a. voor dat elk geluid vanuit de hoek van de tankers versterkt en met een echo op 
ons afkomt. 
Ik ga er alsnog vanuit dat u ook met mijn gezin en bedrijf rekening heeft gehouden. 



Ik begrijp dat jullie ruimte nodig hebben aan de kade maar dat betekend niet dat wij daar de dupe van hoeven te zijn 
zonder vooraf ook maar enig overleg of afspraken waar we onze nieuwe buren aan kunnen houden. 
De volgende punten zien wij graag behandeld: 
- veiligheid (werkzaamheden in de buurt van de tankers / rapport?) 
- overlast (o.a. geluid en werkuren / dagen) 
- onderlinge afstand en eventuele uitbreidings plannen 
Met vriendelijke groet, 
[bewoner nieuwe haven arnhem] 
 
Hoi Edwin, 
Dinsdag 11 juni valt dit jaar op een Vrijdag :) 
Indien je Vrijdag 11 juni bedoeld dan is dat goed mits dat dit niet betekend dat ik nu nog de kans had om bezwaar in 
te dienen / aan te tekenen en dat die bezwaarperiode op 11 juni verlopen is. 
Mocht dat laatste het geval zijn dan wil ik graag z.s.m. de plannen inzien zodat we nog de kans hebben om daarop te 
reageren / bezwaar te maken. 
Met vriendelijke groet, 
[bewoner nieuwe haven arnhem] 

 
 
[bewoner nieuwe haven arnhem] 
Dinsdag 11 juni om 11.00 uur heeft de heer Van Baalen een optie voor een afspraak. Komt dit gelegen? 
Met vriendelijke groet, 
Mit freundliche grusse, 
Kind regards, 
Edwin Barthen 
Gemeente Arnhem 
Juridische zaken 
Havens en markten 
 
Van: [bewoner nieuwe haven arnhem] 
Verzonden: 5/31/2010 1:30 
Aan: Havendienst gemeente Arnhem 
Edwin, 
Ik heb niets meer vernomen. (zoals gewoonlijk) Ligt er een officieel besluit waar ik bezwaar op kan aantekenen? 
Niet dat ik daar zin in heb maar indien de gemeente Arnhem niet even netjes kan overleggen wat de plannen zijn dan 
zie ik geen andere weg dan domweg een bezwaar in te dienen aangezien ik nu geen idee heb wat de consequenties 
zijn.Nog een voorbeeld: Op dit moment ligt het werkschip van 'van Biggelaar' naast ons en zijn ze bezig om de palen 
weg te halen. We trillen hier helemaal door elkaar en het is een ontzettende herrie! 
Ik vind het niet erg om medewerking aan werkzaamheden etc. te verlenen maar is het teveel gevraagd indien we van 
te voren op de hoogte gesteld worden van dit soort werkzaamheden? 
Wij hebben een bedrijf waarbij we ook les geven en dat is niet te doen indien er zo'n herrie / trillingen zijn. 
Ik begrijp dat ze niet met iedereen rekening kunnen houden maar indien er gecommuniceerd wordt dan kunnen wij 
iedergeval rekening met jullie houden... (planning wijzigen etc.) 
Met vriendelijke groet, 
[bewoner nieuwe haven arnhem] 
 
Herman, 
Ik heb de afspraak met [bewoner nieuwe haven arnhem] gecanceld. Ik heb hem summier geïnformeerd wat de 
toedracht van de uitnodiging is. Zie hieronder zijn mail. 
Gr. Edwin 
 
Van: [bewoner nieuwe haven arnhem] 
Verzonden: 5/27/2010 1:08 
Aan: Havendienst gemeente Arnhem 
Hoi Edwin, 
Je belde net om aan te geven dat de afspraak alsnog niet doorging. 
Ik zou graag z.s.m. de plannen (afspraken + afstanden etc.) t.a.v. 



De plaatsing van het reparatiebedrijf Witjes (schip de Cornelia) via de mail ontvangen zodat we weten waar we aan 
toe zijn. Wij wonen hier met kinderen en geven tevens IT-opleidingen. 
Ik wil geen problemen op mijn dak gezadeld krijgen t.a.v. extra geluidsoverlast zonder ook maar enig overleg. 
(jullie zijn immers al begonnen met het plaatsen van een put dus ik ga ervanuit dat het al vast staat) 
Met vriendelijke groet, 
[bewoner nieuwe haven arnhem] 
 
 
[bewoner nieuwe haven arnhem] 
Correct, op de hoek Eusebiusbuitensng/ Westervoortsedijk naast RWS. 
Bedankt voor de snelle reactie. 
Met vriendelijke groet, 
Mit freundliche Grusse, 
Kind regards, 
Edwin Barthen 
Gemeente Arnhem 
Juridische zaken 
Havens en markten 
 
 
Van: [bewoner nieuwe haven arnhem] 
Verzonden: Sent: 5/26/2010 5:33:02 PM 
Aan: Edwin Barthen 
Onderwerp: Re: afspraak afdelingshoofd Herman van Baalen 
Hoi Edwin, 
Ik was in de veronderstelling dat jullie bij ons kwamen. 
Stadskantoor is het nieuwe kantoor op de hoek waar nu ook Rijkswaterstaat zit toch? 
Zal er morgen zijn om 16:00 uur indien ik niet verhinderd word. (in het laatste geval laat ik het even weten) 
Groet 
[bewoner nieuwe haven arnhem] 
 
 
[bewoner nieuwe haven arnhem] 
Anders dan telefonisch afgesproken i.v.m. een ander overleg, Morgen 27 Mei om 16.00 uur overleg met ons nieuw 
afdelingshoofd mr. H.C. van Baalen. Je kunt je melden bij de hoofd ingang van het stadskantoor. 
Indien je verhinderd bent op die tijd hoor ik dat graag, dan kan Ik een ander datum plannen. 
Met vriendelijke groet, 
Edwin Barthen 
Havenmeester 
Gemeente Arnhem 
 


