
Van: [bewoner nieuwe haven arnhem]  
Verzonden: Tuesday, January 5, 2021 5:51 PM 
Aan: 'Nationale ombudsman' 
Onderwerp: RE: Naar aanleiding van het niet nakomen afspraken gemeente Arnhem aan Nationale Ombudsman 
m.b.t. opleveren geschikte, definitieve, gewenste en veilige ligplaats voor [bewoner nieuwe haven arnhem] 
dossiernummer: 2020-30804 / 2019-00847 / 2019-00843 / 2018-11428 
 
Geachte mevrouw Wilke, 
 
Hartelijk dank voor het gesprek van vandaag en uw mail. 
 
Deze eerste reactie gaat over de afspraak van de gemeente Arnhem met de Nationale Ombudsman m.b.t. het 
opleveren van een geschikte, definitieve, gewenste en veilige ligplaats (dossiernummers: 2020-30804 / 2019-00847  / 
2019-00843) 
 
Die afspraak is in 2018 gemaakt en bevestigd in de mail door de Nationale Ombudsman en in 2019 herhaald en 
opgenomen in de interventie, de Nationale Ombudsman heeft deze afspraak zelfs opgenomen in een reclame die 
jullie gepubliceerd hebben in de Telegraaf. 
 
De afspraak is echter nooit nagekomen door de gemeente en ondanks dat er al meerdere onafhankelijke 
veiligheidsrapporten zijn opgeleverd in opdracht van de gemeente Arnhem waarin o.a. staat opgenomen dat het een 
wonder is dat er nog geen zwaar gewonden of doden zijn gevallen en ondanks dat een olietanker in 2017 onze 
woonboot heeft aangevaren met 25.000 euro schade en een flink trauma voor ons gezin liggen we volgens het laatste 
status overzicht van de gemeente Arnhem van 15 december 2020 nog steeds op een onveilige tijdelijke locatie.  
 
We zouden graag zien dat de Nationale Ombudsman z.s.m. contact met de gemeente Arnhem opneemt om ervoor te 
zorgen dat we alsnog z.s.m. die veilige, gewenste, definitieve locatie krijgen aangeboden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen & Marloes Spaander 
+31 (0) 6 2888 3999 
 
 
Hieronder een korte samenvatting van de aanloop m.b.t. onze gevaarlijke tijdelijke ligplaats en het uitblijven van 
actie ondanks alle beloftes, toezeggingen, verplichtingen, moties en raadsopdrachten (en een aanvaring met een 
olietanker): 
 
Op 2 september 2008 ontvangen we van de gemeente Arnhem de situatietekening van onze derde tijdelijke ligplaats 
voor het plaatsen van onze woonboot in afwachting van het nakomen van de inspannings- en resultaatverplichting 
die de gemeente Arnhem in 2007 is aangegaan om binnen 5 jaar een gewenste definitieve ligplaats op te leveren. 
 
Op 19 maart 2009 ontvangen we van juridische zaken een e-mail van de gemeente Arnhem met de afspraken die we 
gemaakt hebben m.b.t. het verrichten van een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van onze derde tijdelijke 
ongewenste locatie aangezien de Shell bezwaar had aangetekend i.v.m. de vaarroute van de olietankers en onze 
boot. 
 
Op 25 maart 2009 ontvangen we van de gemeente onze ligplaatsvergunning voor onze derde tijdelijke locatie van 
onze woonboot in afwachting van het nakomen van de inspannings- en resultaatverplichting die de gemeente 
Arnhem in 2007 is aangegaan om binnen 5 jaar een gewenste definitieve ligplaats op te leveren. In de vergunning 
staat o.a.: 

 
“De ligplaats dient te worden ingenomen op de lokatie zoals is aangegeven op de bijgevoegde situatietekening.” “op 19 maart 2009 
heeft er een overleg plaatsgevonden met u en de heer C.A. Nikkessen van de gemeente Arnhem. Tijdens dit overleg is afgesproken dat 
er een onafhankelijk onderzoek zal worden uitgevoerd waaruit moet blijken hoeveel manoeuvreerruimte er nodig is voor de 
vrachtschepen in de Nieuwe Haven. Aan de hand hiervan kan worden bepaald tot hoe ver boten vanaf de wal (gezien vanaf de 
Westervoortsedijk) kunnen worden aangemeerd, waarbij er voldoende ruimte overblijft voor de (vracht)schepen om veilig te kunnen 
manoeuvreren. Afhankelijk van de conclusie van dit onderzoek is het mogelijk dat uw woonboot wellicht meer richting de wal wordt 
verplaatst.” 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-02-gemeente-arnhem-tekening-tijdelijke-ongewenste-ligplaatst-westervoortsedijk-85-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-03-19-gemeente-arnhem-afhankelijk-van-conclusie-veiligheidsrapport-alkyon-wordt-woonboot-westervoortsedijk-85-nieuwe-haven-richting-wal-verplaatst.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-03-25-gemeente-arnhem-ligplaatsvergunning-woonboot-westervoortsedijk-85-nieuwe-haven.pdf


Op 4 juni 2009 verstrekt de gemeente Arnhem de opdracht aan onderzoeksbureau Alkyon om een 
veiligheidsonderzoek uit te voeren ten aanzien van de veiligheid van onze derde tijdelijke ongewenste locatie. In de 
opdracht wordt verwezen naar de “Casus Shell/Spaander”. 
 
Op 18 december 2009 levert onderzoeksbureau Alkyon het onafhankelijk veiligheidsrapport op aan de gemeente 
Arnhem m.b.t. onze derde tijdelijke ongewenste ligplaats. Het rapport wordt pas een half jaar later aan ons 
opgeleverd. In het veiligheidsrapport is het volgende opgenomen: 
 

“De ligging van het woonschip “Orion” zuidelijk van de palen in de buitenbocht van de vaarweg zorgt voor onveilige situaties voor 
binnenvarende en draaiende schepen omdat het schip binnen de veiligheidsmarge tussen vaarweg en afgemeerde schepen afgemeerd 
ligt, en zelfs in de vaarbaan voor de schepen die in de zwaaikom willen keren. • Het feit dat woonboten in de haven afgemeerd worden 
en ook de locatie van de woonboten geven aandacht voor veiligheidsrisico’s: ten eerste is de aanwezigheid van woonschepen in een 
industriehaven niet geschikt (geluid, geur, gevaar door manoeuvrerende schepen) en ten tweede is het ook een groot risico 
woonschepen in de beurt van de Shell locatie af te meren, een locatie in de haven waar jaarlijks 1,8 miljoen ton brandstoffen worden 
overgeslagen.” 

 
Op 8 juni 2010 ontvangen we pas van de gemeente Arnhem het veiligheidsrapport waarin staat dat we op een 
gevaarlijke tijdelijke ligplaats liggen en verzoeken we de gemeente meteen om het nakomen van de afspraken m.b.t. 
de conclusies en aanbevelingen van het veiligheidsrapport om ons op een veilige locatie te plaatsen. 
 
Op 24 oktober 2012 stuurt onze advocaat na twee jaar mailcontact en mondeling overleg over de ligplaats een brief 
aan de gemeente waarin hij aangeeft dat we op een ongewenste, tijdelijke en ongeschikte locatie geplaatst zijn in 
afwachting van de gewenste, definitieve locatie met het verzoek aan de gemeente om zich aan de verplichting te 
houden. 
 
Op 8 mei 2013 stuurt onze advocaat nogmaals een brief aan de gemeente dat hij geen enkele reactie van de 
gemeente Arnhem krijgt, dat toezeggingen niet nagekomen worden en dat de gemeente Arnhem om de hete brei 
blijft heen draaien. 
 
Op 11 september 2015 stuurt onze advocaat de zoveelste waarschuwing dat we door de gemeente op een zeer 
gevaarlijke tijdelijke ligplaats zijn geplaatst met een verwijzing naar het onafhankelijke veiligheidsonderzoek 
uitgevoerd in opdracht van de gemeente Arnhem waarin de conclusie is opgenomen: 

 
"De ligging van het woonschip "Orion" zuidelijk van de palen in de buitenbocht van de vaarweg zorgt voor onveilige situaties voor 
binnenvarende en draaiende schepen omdat het schip binnen de veiligheidsmarge tussen vaarweg en afgemeerde schepen afgemeerd 
ligt, en zelfs in de vaarbaan voor de schepen die in de zwaaikom willen keren." 

 
Op 28 januari 2016 schrijven de betrokken ambtenaren een memo aan wethouder Mink waarin ze toegeven dat de 
advocaat van de gemeente heeft gelogen tegen de Raad van State m.b.t. de activiteiten die de gemeente Arnhem aan 
het uitvoeren was om de inspannings- en resultaatverplichting na te komen. Om “van het gedoe” af te zijn wordt een 
ligplaats aangeboden die voor een ASM bewoner was aangeschaft maar waar een varend woonschip geplaatst 
diende te worden als eis van Rijkswaterstaat terwijl de betrokken ambtenaren vooraf op de hoogte waren dat onze 
woonboot een niet varende woonboot is en dat de aangeboden plek te ondiep was voor onze woonboot. 
 
Op 12 juli 2016 verwijst onze advocaat in een brief aan de rechtbank van Gelderland nogmaals naar het liegen van de 
advocaat van de gemeente tegen de Raad van State m.b.t. de activiteiten die ondernomen zijn om de inspannings- en 
resultaatverplichting na te komen voor het opleveren van een definitieve gewenste en veilige plek. Hij legt in de brief 
ook nog eens uit dat de locatie die de gemeente als gevolg van de leugen heeft aangeboden ongeschikt was voor 
onze woonboot en dat de ambtenaren hier vooraf van op de hoogte waren.   
 
Op 7 juni 2017 wordt onze woonboot daadwerkelijk aangevaren door een olietanker waarbij de woonboot drie keer 
vol geraakt wordt met als resultaat meer dan 25.000 euro schade en een groot trauma voor ons gezin waar we tot op 
heden niet overheen zijn. 
 
Op 5 juli 2017 wordt in de uitspraak van de Raad van State bevestigd dat de locatie die de gemeente heeft 
aangeboden als gevolg van het liegen van de advocaat van de gemeente tegen de Raad van State niet geschikt was 
voor onze woonboot.  
 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-05-04-gemeente-arnhem-opdracht-veiligheidsonderzoek-alkyon-antoine-nikkessen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-18-arnhem-alkyon-veiligheidonderzoek-nieuwe-haven-A2408me2-20091218.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-06-09-bewoner-nieuwe-haven-communicatie-met-gemeente-arnhem-mbt-omruil-actie-ponton-woonboot-richting-de-wal-ivm-conclusie-veiligheidsrapport-alkyon.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-10-24-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-gemeente-arnhem-bezwaar-op-handhaven-van-bestaande-ongewenste-ligplaatsen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-05-08-brief-advokaat-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-arnhem-mbt-voorstel-ligplaatsen-westervoortsedijk-en-rosandepolder-en-aanbod-uitkoop-optie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-11-11-brief-aan-gemeente-arnhem-mbt-risicovolle-situatie-ligplaats-woonboot-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-01-28-gemeente-arnhem-advocaat-liegt-tegen-raad-van-state-over-nakomen-van-resultaatverplichting-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-01-25-gemeente-arnhem-raadsvragen-pvda-mbt-ligplaatsen-woonboten-nieuwehaven-ivm-raad-van-state-zitting.mp4
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-12-rechtbank-gelderland-zaak-20130100-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-zaaknummer-arn-16-2409-veror.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-01-gemeente-arnhem-misleiding-klachtencommissie-rechtbank-raadvanstate-en-ombudsman-mbt-aangeboden-ongeschikte-tijdelijke-onveilige-ligplaats-boterdijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-07-gelderlander-aanvaring-tussen-olietanker-en-woonboot-in-arnhem-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-07-05-raad-van-state-uitspraak-hoger-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-201604865-1-a3.pdf


Op 7 februari 2018 dienen we nogmaals een klacht in tegen de betrokken ambtenaren i.v.m. het niet nakomen van 
de inspannings- en resultaatverplichting en het niet reageren op onze meerdere noodkreten dat de gemeente ons op 
een levensgevaarlijke tijdelijke plek heeft geplaats waardoor we zijn aangevaren en er vervolgens nog niets gebeurd. 
 
Op 16 mei 2018 stuurt onze advocaat nogmaals een brandbrief naar de gemeente Arnhem met een verwijzing naar 
de aanvaring met de olietanker en het verzoek om ons nu eindelijk op een veilige locatie te plaatsen. 
 
Op 2 augustus 2018 heeft de Nationale Ombudsman ons een concept doorgestuurd met de brief van de Nationale 
Ombudsman aan de gemeente Arnhem waarin de Nationale Ombudsman de uitkomst en afspraken heeft 
opgenomen die ze gemaakt hebben met de gemeente Arnhem m.b.t. ons dossier.  Omdat de gemeente Arnhem 
aangegeven heeft dat er nog dat jaar (2018) een definitieve oplossing geboden zou worden zijn we met zijn allen 
akkoord gegaan om naar een tijdelijke (de vierde tijdelijke locatie) veiligere locatie te verhuizen in afwachting van die 
definitieve locatie. 
 
Op 8 september 2018 heeft de Nationale Ombudsman onze zaak gebruikt om reclame te maken in de Telegraaf 
waarin de Nationale Ombudsman heeft opgenomen dat ze met een telefoontje met de gemeente Arnhem de 
slepende zaak weer vlot heeft getrokken en dat er met de gemeente Arnhem is afgesproken dat we nog dat jaar een 
geschikte definitieve ligplaats zouden krijgen. 
 
Op 18 september 2018 presenteert de gemeente Arnhem een nieuw veiligheidsonderzoek waarin wordt aangegeven 
dat we op een zeer onveilige tijdelijke locatie liggen met nogmaals het advies om ons te verplaatsen naar een veilige 
plek. 
 

“Men mag van geluk spreken dat nog geen ernstig gewonden of doden zijn gevallen” “Ten oosten van jachthaven Valkenburg ligt het 
woonschip Orion afgemeerd. Dit schip bevindt zich in de gevarenzone voor schepen die de haven in- of uitvaren of moeten 
manoeuvreren.” “Om het aanvaarrisico te verminderen wordt geadviseerd om de Orion tussen de palen en de wal te leggen.” “Ten 
aanzien van het woonschip Orion geldt dat er in vorige studies geadviseerd is om het schip binnen de meerpalen (noordelijk) af te 
meren. Nu ligt het schip in de vaarroute, zuidelijk van de palen, dus verder van de oever, en is onlangs nog een keer aangevaren.” 

 
Op 10 mei 2019 heeft de Nationale Ombudsman een daadwerkelijke interventie opgestart met de gemeente Arnhem 
waarin nogmaals werd bevestigd dat de gemeente Arnhem de Nationale Ombudsman heeft toegezegd dat we in 
2018 een geschikte definitieve en gewenste ligplaats zouden worden aangeboden. 
 
Op 20 mei 2019 dienen we een klacht in tegen de heer Kalsbeek en de betrokken ambtenaren die meerdere malen 
aantoonbaar gelogen hebben tegen de klachtencommissie, de rechter, de Raad van State en de Nationale 
Ombudsman. 
 
Op 23 mei 2019 dienen we nogmaals een klacht in tegen de gemeente Arnhem nadat onze vorige klacht afgewezen 
wordt waarin we aangegeven hebben dat we door toedoen van de gemeente Arnhem anderhalf jaar na de aanvaring 
tussen de olietanker en ons huis de gemeente nog steeds geen enkel actie ondernomen heeft om ons te verplaatsen.  
 
Op 15 december 2020 bericht de gemeente Arnhem aan de gemeenteraad de laatste stand van zaken waarin o.a. 
staat opgenomen dat we nog steeds in de invaart gelegen zijn met onze woonboot en een veiligheidsrisico vormen. 
 
 
Hieronder de screenshots van de desbetreffende stukken inclusief onder elke quote de link naar het 
desbetreffende stuk: 
 
In de status update van de gemeente Arnhem van 15 december 2020 aan de gemeenteraad is het volgende 
opgenomen over onze woonboot: 
 

“Shell Nederland. Arjan Kappert, managing director:  Veiligheid in de haven staat bovenaan. Een veilige invaart voor 
binnenvaarttankers tot 135 meter is noodzakelijk. De situering van de jachthavens en woonboot Orion in de invaart is een 
veiligheidsrisico.” 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-gemeente-arnhem-raadsbrief-stand-van-zaken-visie-nieuwe-haven-en-
woonbotendossier-arnhem.pdf 
 
 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-07-woonbootbewoner-nieuwe-haven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-gevaarlijke-ongewenste-ligplaats-woonboot.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-16-brief-advocaat-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-arnhem-tav-gang-van-zaken-en-weigeren-opleveren-gewenste-veilige-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-08-02-nationale-ombudsman-concept-bericht-afhandeling-zaak-bewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-dossiernummer-201811428.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-raadsbesluit-en-brief-van-college-burgemeester-en-wethouders-inclusief-rapport-actualisatie-onderzoek-veiligheid-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-20-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-misleiden-rechtbank-raadvanstate-ombudsman-mbt-aangeboden-ligplek-boterdijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-23-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-afwijzen-klacht-zonder-onderzoek.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-gemeente-arnhem-raadsbrief-stand-van-zaken-visie-nieuwe-haven-en-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-gemeente-arnhem-raadsbrief-stand-van-zaken-visie-nieuwe-haven-en-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-gemeente-arnhem-raadsbrief-stand-van-zaken-visie-nieuwe-haven-en-woonbotendossier-arnhem.pdf


 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-23-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-
afwijzen-klacht-zonder-onderzoek.pdf 
 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-20-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-
misleiden-rechtbank-raadvanstate-ombudsman-mbt-aangeboden-ligplek-boterdijk.pdf 
 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-
arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf 
 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-23-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-afwijzen-klacht-zonder-onderzoek.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-23-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-afwijzen-klacht-zonder-onderzoek.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-20-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-misleiden-rechtbank-raadvanstate-ombudsman-mbt-aangeboden-ligplek-boterdijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf


 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-raadsbesluit-en-brief-van-college-burgemeester-en-
wethouders-inclusief-rapport-actualisatie-onderzoek-veiligheid-nieuwe-haven.pdf 
 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-
nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf 
 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-08-02-nationale-ombudsman-concept-bericht-afhandeling-zaak-bewoner-
nieuwe-haven-gemeente-arnhem-dossiernummer-201811428.pdf 
 
 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-raadsbesluit-en-brief-van-college-burgemeester-en-wethouders-inclusief-rapport-actualisatie-onderzoek-veiligheid-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-raadsbesluit-en-brief-van-college-burgemeester-en-wethouders-inclusief-rapport-actualisatie-onderzoek-veiligheid-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-08-02-nationale-ombudsman-concept-bericht-afhandeling-zaak-bewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-dossiernummer-201811428.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-08-02-nationale-ombudsman-concept-bericht-afhandeling-zaak-bewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-dossiernummer-201811428.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-raadsbesluit-en-brief-van-college-burgemeester-en-wethouders-inclusief-rapport-actualisatie-onderzoek-veiligheid-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf


 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-07-woonbootbewoner-nieuwe-haven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-
gevaarlijke-ongewenste-ligplaats-woonboot.pdf 
 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-16-brief-advocaat-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-
arnhem-tav-gang-van-zaken-en-weigeren-opleveren-gewenste-veilige-ligplaats.pdf 
 
 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-07-woonbootbewoner-nieuwe-haven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-gevaarlijke-ongewenste-ligplaats-woonboot.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-07-woonbootbewoner-nieuwe-haven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-gevaarlijke-ongewenste-ligplaats-woonboot.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-16-brief-advocaat-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-arnhem-tav-gang-van-zaken-en-weigeren-opleveren-gewenste-veilige-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-16-brief-advocaat-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-arnhem-tav-gang-van-zaken-en-weigeren-opleveren-gewenste-veilige-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-07-woonbootbewoner-nieuwe-haven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-gevaarlijke-ongewenste-ligplaats-woonboot.pdf


 
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-12-rechtbank-gelderland-zaak-20130100-woonbootbewoner-nieuwe-
haven-arnhem-aanvulling-gronden-zaaknummer-arn-16-2409-veror.pdf 
 
 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-01-28-gemeente-arnhem-advocaat-liegt-tegen-raad-van-state-over-nakomen-
van-resultaatverplichting-woonbotendossier-arnhem.pdf 
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https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-12-rechtbank-gelderland-zaak-20130100-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-zaaknummer-arn-16-2409-veror.pdf


 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-11-11-brief-aan-gemeente-arnhem-mbt-risicovolle-situatie-ligplaats-
woonboot-nieuwe-haven.pdf 
 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-05-08-brief-advokaat-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-
arnhem-mbt-voorstel-ligplaatsen-westervoortsedijk-en-rosandepolder-en-aanbod-uitkoop-optie.pdf 
 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-10-24-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-gemeente-arnhem-
bezwaar-op-handhaven-van-bestaande-ongewenste-ligplaatsen.pdf 
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-05-08-brief-advokaat-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-arnhem-mbt-voorstel-ligplaatsen-westervoortsedijk-en-rosandepolder-en-aanbod-uitkoop-optie.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-10-24-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-gemeente-arnhem-bezwaar-op-handhaven-van-bestaande-ongewenste-ligplaatsen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-11-11-brief-aan-gemeente-arnhem-mbt-risicovolle-situatie-ligplaats-woonboot-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-05-08-brief-advokaat-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-arnhem-mbt-voorstel-ligplaatsen-westervoortsedijk-en-rosandepolder-en-aanbod-uitkoop-optie.pdf


 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-06-09-bewoner-nieuwe-haven-communicatie-met-gemeente-arnhem-mbt-
omruil-actie-ponton-woonboot-richting-de-wal-ivm-conclusie-veiligheidsrapport-alkyon.pdf 
 

 
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-18-arnhem-alkyon-veiligheidonderzoek-nieuwe-haven-A2408me2-
20091218.pdf  
 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-05-04-gemeente-arnhem-opdracht-veiligheidsonderzoek-alkyon-antoine-
nikkessen.pdf 
 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-06-09-bewoner-nieuwe-haven-communicatie-met-gemeente-arnhem-mbt-omruil-actie-ponton-woonboot-richting-de-wal-ivm-conclusie-veiligheidsrapport-alkyon.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-06-09-bewoner-nieuwe-haven-communicatie-met-gemeente-arnhem-mbt-omruil-actie-ponton-woonboot-richting-de-wal-ivm-conclusie-veiligheidsrapport-alkyon.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-18-arnhem-alkyon-veiligheidonderzoek-nieuwe-haven-A2408me2-20091218.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-18-arnhem-alkyon-veiligheidonderzoek-nieuwe-haven-A2408me2-20091218.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-05-04-gemeente-arnhem-opdracht-veiligheidsonderzoek-alkyon-antoine-nikkessen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-05-04-gemeente-arnhem-opdracht-veiligheidsonderzoek-alkyon-antoine-nikkessen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-06-09-bewoner-nieuwe-haven-communicatie-met-gemeente-arnhem-mbt-omruil-actie-ponton-woonboot-richting-de-wal-ivm-conclusie-veiligheidsrapport-alkyon.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-18-arnhem-alkyon-veiligheidonderzoek-nieuwe-haven-A2408me2-20091218.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-05-04-gemeente-arnhem-opdracht-veiligheidsonderzoek-alkyon-antoine-nikkessen.pdf


 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-03-25-gemeente-arnhem-ligplaatsvergunning-woonboot-westervoortsedijk-
85-nieuwe-haven.pdf 
 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-03-19-gemeente-arnhem-afhankelijk-van-conclusie-veiligheidsrapport-alkyon-
wordt-woonboot-westervoortsedijk-85-nieuwe-haven-richting-wal-verplaatst.pdf 
 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-02-gemeente-arnhem-tekening-tijdelijke-ongewenste-ligplaatst-
westervoortsedijk-85-arnhem.pdf 
 
Indien u op zoek bent naar alle documenten die we verzameld hebben over dit dossier dan kunt u op deze link 
hieronder klikken: https://arnhemspeil.nl/dok.html 
 
We hebben ook per onderwerp een samenvatting gemaakt: 
https://www.arnhemspeil.nl/dok.html#samenvattingen 
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-03-19-gemeente-arnhem-afhankelijk-van-conclusie-veiligheidsrapport-alkyon-wordt-woonboot-westervoortsedijk-85-nieuwe-haven-richting-wal-verplaatst.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-03-19-gemeente-arnhem-afhankelijk-van-conclusie-veiligheidsrapport-alkyon-wordt-woonboot-westervoortsedijk-85-nieuwe-haven-richting-wal-verplaatst.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-02-gemeente-arnhem-tekening-tijdelijke-ongewenste-ligplaatst-westervoortsedijk-85-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-02-gemeente-arnhem-tekening-tijdelijke-ongewenste-ligplaatst-westervoortsedijk-85-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-02-gemeente-arnhem-tekening-tijdelijke-ongewenste-ligplaatst-westervoortsedijk-85-arnhem.pdf

