Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Wednesday, December 9, 2020 4:54 PM
Aan: 'Raadsleden en Fractievolgers gemeente Arnhem '; 'Griffie gemeente Arnhem'CC: 'Kiona de Reus'; 'Bart Lagerberg';
'Thor Smits'; 'Rita Kleijwegt'; 'Wethouder Jan van dellen'; 'Martin Kloppenburg'
Onderwerp: Woonbotendossier gemeente Arnhem - ambtenaren apparaat van de gemeente Arnhem is corrupt
Geachte raadsleden,
Hieronder weer een duidelijk voorbeeld hoe ontzettend corrupt de ambtenaren in onze gemeente kunnen zijn:
1) Op 12 maart 2019 heeft de advocaat van de Arag een zienswijze ingediend m.b.t. het bestemmingsplan
“Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk”:
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-03-12-arag-zienswijze-woonbootbewoner-nieuwe-haven-bestemmingsplangebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
2) Op 17 augustus 2020 heeft de advocaat van de Arag een aanvullende zienswijze ingediend naar aanleiding van
het vaststellen van de Visie Nieuwe Haven en het aannemen van de twee moties waarin o.a. de opdracht staat
om met onze 12 oplossingen aan de slag te gaan (waaronder 4 in Stadsblokken Meinerswijk):
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-17-arag-aanvulling-op-zienswijze-inzake-het-ontwerp-bestemmingsplanen-overige-ontwerp-besluiten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
3) Drie maanden later beantwoord het College van B&W via Bart Lagerberg, hoofdadviseur ruimtelijk juridische
zaken van de gemeente Arnhem de brief van de advocaat van de Arag met de mededeling dat hij de aanvullende
zienswijze niet meegenomen wordt in de besluitvorming en vervolgens verdwijnt de zienswijze in de la van de
heer Lagerberg: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-19-gemeente-arnhem-reactie-op-aanvullende-zienswijzearag-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-woonbotendossier-arnhem.pdf
Wij zijn er wel een keer klaar mee om aan te tonen dat er iets structureel en grondig mis is in het ambtenaren apparaat
van Arnhem. De afgelopen maanden zijn er een flink aantal overige documenten opgevoerd t.b.v. de behandeling van
dit bestemmingsplan inclusief onze eigen documenten. Het is een ieder duidelijk dat deze brief van de Arag
achtergehouden is omdat de inhoud de desbetreffende ambtenaren niet goed uitkomt.
Wanneer gaat u eindelijk ingrijpen?
Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om alsjeblieft de inhoud van de stukken die allemaal niet opgevoerd zijn mee te
nemen in de besluitvorming?
Niet opgevoerd: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-26-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-hetwoonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
Niet opgevoerd: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-20-arnhemspeil-verzoek-inbreng-amendement-tav-opnemenminimaal-aantal-extra-gewenste-ligplaatsen-in-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk.pdf
Niet opgevoerd: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-07-arnhemspeil-uitwerking-4-aangeboden-oplossingen-voorstadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
Niet opgevoerd: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-17-arag-aanvulling-op-zienswijze-inzake-het-ontwerpbestemmingsplan-en-overige-ontwerp-besluiten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout
Namens Stichting Arnhems Peil en de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN)
www.arnhemspeil.nl/arnhemse-woonboten-dossier
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Kiona de Reus
Verzonden: Wednesday, December 9, 2020 4:12 PM
Aan: Stichting Arnhems Peil
Onderwerp: FW: LET OP: meerdere stukken (inclusief een aangetekende zienswijze van de advocaat) worden niet
opgevoerd als ingekomen stukken m.b.t. de behandeling "Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk"
Urgentie: Hoog
Geachte heer Spaander,
Ik heb zojuist van Bart Lagerberg een mail ontvangen dat de brief eind augustus is ontvangen en op 19 november is
beantwoord. (Zie bijlage).
Met vriendelijke groet,
Kiona de Reus

Van: Kiona de Reus
Verzonden: Wednesday, December 9, 2020 2:32 PM
Aan: Stichting Arnhems Peil
Onderwerp: FW: LET OP: meerdere stukken (inclusief een aangetekende zienswijze van de advocaat) worden niet
opgevoerd als ingekomen stukken m.b.t. de behandeling "Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk"
Urgentie: Hoog
Geachte heer Spaander,
Ik heb uw email en bijlagen via de Griffie ontvangen.
De aangetekende brief van 17 augustus 2020 gericht aan het College hebben wij niet eerder ontvangen. Deze brief zien
wij nu voor het eerst, vandaar dat u geen reactie heeft ontvangen. Hiervoor onze excuses.
Wij zoeken dit verder uit en komen hier zo snel mogelijk op terug.
Met vriendelijke groet,
Kiona de Reus

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: woensdag 9 december 2020 13:40
Aan: Raadsleden en Fractievolgers gemeente Arnhem; Griffie gemeente Arnhem
Onderwerp: LET OP: meerdere stukken (inclusief een aangetekende zienswijze van de advocaat) worden niet opgevoerd
als ingekomen stukken m.b.t. de behandeling "Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk"
Urgentie: Hoog
Geachte raadsleden, fractievolgers en griffie van Arnhem,
We proberen nu al anderhalve week de griffie te attenderen op het feit dat er meerdere stukken niet zijn opgevoerd
t.b.v. de behandeling van de “Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk”.
Het betreft o.a. een aangetekend aanvullende zienswijze van onze advocaat die al bijna vier maanden geleden
verzonden is. (zie bijlagen en links hieronder).
De toekomst van een aantal van de bewoners uit de Nieuwe Haven hangt hier vanaf. Zouden jullie zo vriendelijk willen
zijn om de stukken te lezen?
Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout
Namens Stichting Arnhems Peil en de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN)
www.arnhemspeil.nl/arnhemse-woonboten-dossier
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Elsebee Dirksen
Verzonden: Wednesday, December 9, 2020 1:03 PM
Aan: 'Stichting Arnhems Peil'
Onderwerp: FW: Contact gehad met de Griffie hierover? Ons kenmerk 00419602
Beste Marloes,
Ik kan op deze termijn geen documenten meer bij de vergaderstukken laten bijplaatsen.
Ik adviseer je om de raadsleden en fractievolgers via de mailadressen (raadsleden@arnhem.nl en
fractievolgers@arnhem.nl ) direct te mailen.
Vriendelijke groet,
Elsebée Dirksen

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: woensdag 9 december 2020 9:34
Aan: Griffie gemeente Arnhem
Onderwerp: FW: Contact gehad met de Griffie hierover? Ons kenmerk 00419602
Beste griffie
Kunnen onderstaande 4 documenten worden toegevoegd aan Stadsblokken Meinerswijk?
Zie bijlagen:
Niet opgevoerd: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-26-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-hetwoonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
Niet opgevoerd: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-07-arnhemspeil-uitwerking-4-aangeboden-oplossingen-voorstadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
Niet opgevoerd: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-17-arag-aanvulling-op-zienswijze-inzake-het-ontwerpbestemmingsplan-en-overige-ontwerp-besluiten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
Verzoek inbreng amendement
We zouden graag nog het volgende document laten opvoeren. Ons verzoek is wel verzonden naar een aantal partijen
maar dankzij de discussie die daarna ontstaan is niet meer naar de griffie verzonden om opgevoerd te worden:
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-20-arnhemspeil-verzoek-inbreng-amendement-tav-opnemen-minimaal-aantalextra-gewenste-ligplaatsen-in-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk.pdf
Groet
Marloes Spaander
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Wednesday, December 2, 2020 9:53 PM
Aan: 'Griffie gemeente Arnhem’; 'Raadsleden gemeente Arnhem’
CC: 'Fractievolgers gemeente Arnhem
Onderwerp: LET OP: Er lijken meerdere stukken te ontbreken t.a.v. de behandeling van het bestemmingsplan
Stadsblokken Meinerswijk zoals de laatste update met 12 oplossingen en de uitwerking van de 4 locaties in SBMW
Geachte griffie en leden van de gemeenteraad,
Tot onze schrik zien we de aanvullende zienswijze van de ARAG van onze advocaat Dhr. mr. D. Quakernaat niet tussen
de stukken staan van de zienswijzen t.a.v. de behandeling van “Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk”.
We zien ook het document met onze laatste update voor de 12 oplossingen en specifiek de uitwerking van de vier
locaties in SBMW niet terug. Vier van de twaalf door ons aangeboden oplossingen voor het woonbotendossier van de
gemeente Arnhem zijn gelegen in Stadsblokken Meinerswijk.

De toekomst van een aantal van de bewoners uit de Nieuwe Haven hangt hier vanaf. De stukken zijn wel verzonden aan
de gemeenteraad, het College van B&W en de griffie. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze stukken alsnog op te
(laten) voeren en mee te nemen tijdens het vormen van uw mening?
Zie bijlagen:
Niet opgevoerd: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-26-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-hetwoonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
Niet opgevoerd: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-07-arnhemspeil-uitwerking-4-aangeboden-oplossingen-voorstadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
Niet opgevoerd: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-17-arag-aanvulling-op-zienswijze-inzake-het-ontwerpbestemmingsplan-en-overige-ontwerp-besluiten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
Verzoek inbreng amendement
We zouden graag nog het volgende document laten opvoeren. Ons verzoek is wel verzonden naar een aantal partijen
maar dankzij de discussie die daarna ontstaan is niet meer naar de griffie verzonden om opgevoerd te worden:
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-20-arnhemspeil-verzoek-inbreng-amendement-tav-opnemen-minimaal-aantalextra-gewenste-ligplaatsen-in-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk.pdf
Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout
Namens Stichting Arnhems Peil en de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN)
www.arnhemspeil.nl/arnhemse-woonboten-dossier
+31 (0) 6 2888 3999

