
Van: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem) 
Verzonden: maandag 8 februari 2021 10:23 
Aan: [Bewoners Nieuwe Haven] Thor Smits (Gemeente Arnhem); Jan van Dellen (Wethouder gemeente Arnhem) 
Onderwerp: RE: Reactie en spoed verzoek m.b.t. 2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-
communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten i.v.m. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
 
Geachte [Bewoners Nieuwe Haven] 
  
Onze hartelijke dank voor de nadere toelichting op uw verzoek. Wij hebben geconstateerd dat wij het Wob-verzoek 
te beperkt hebben geïnterpreteerd en zullen deze aanvullen. Wij verzoeken u ons hiervoor een periode van twee 
weken te verlenen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Rita Kleijwegt 
  
  
 
 
  
Van: [Bewoners Nieuwe Haven Arnhem] 
Verzonden: vrijdag 5 februari 2021 15:57 
Aan: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem); Thor Smits (Gemeente Arnhem); Jan van Dellen (Wethouder gemeente 
Arnhem)  
Onderwerp: RE: Reactie en spoed verzoek m.b.t. 2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-
communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten i.v.m. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
  
Beste mevrouw Kleijwegt, 
  
Ons WOB-verzoek gaat zoals u heel goed weet over de communicatie en documentatie uit 2020 over het zoeken 
naar en het (eventueel) aanschaffen van (mogelijke) nieuwe locaties voor woonboten. Het verbaast ons dat u nu de 
situatie laat lijken alsof er geen enkele communicatie heeft plaatsgevonden tussen Movares en de gemeente, of 
bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat.  
 
Ook heeft u zelf ongetwijfeld gecommuniceerd met Thor Smits of andere ambtenaren over Movares of over de 
overleggen die wij hebben gehad met u. Wij achten het erg onwaarschijnlijk dat dit allemaal niet heeft 
plaatsgevonden. Dat u die gesprekken zou aangaan intern heeft u namelijk meerdere malen verkondigd tijdens de 
meerdere overleggen die met ons hebben plaatsgevonden die wij ook vastgelegd hebben op video met uw 
toestemming.  
 
Ook vragen wij ons af waar de communicatie tussen de ambtenaren en de wethouder is want het is te verwachten 
dat ook hij op de hoogte wordt gehouden van wat jullie allemaal bedenken. Wij vragen u daarom nogmaals met klem 
alle documenten en communicatie over de zoektocht naar nieuwe locaties voor woonboten toe te sturen, in ieder 
geval de communicatie met Movares (o.a. het onderzoeksplan) maar het ligt in de lijn der verwachting dat er ook 
communicatie met de heer [Bewoner] heeft plaatsgevonden, Rijkswaterstaat, de ambtenaren onderling, de 
wethouder en eventuele andere personen of instanties.  
 
Ook heeft de raad een raadsbrief ontvangen in december die zou moeten gaan over de zoektocht nieuwe locaties 
dus ook de interne en externe communicatie hierover valt binnen het WOB-verzoek. Zoals onze advocaat u heeft 
laten weten heeft zij ons geadviseerd om een kortgeding op te starten indien u zich nu wederom niet aan de 
resultaat- en inspanningsverplichting houdt om ons van een nieuwe gewenste en veilige ligplaats te voorzien. Door 
het niet opleveren van de gevraagde documenten en communicatie beperkt u ons in onze juridische mogelijkheden.  
Indien u de stukken aankomende maandag niet heeft opgeleverd zullen we een klacht tegen u indienen en daarin 
ook o.a. de mensonterende en onrechtvaardige behandeling van de twee weduwen en de onwaarheden die u 
hierover verteld heeft in meenemen. 
  
Met vriendelijke groet, 
[Bewoners Nieuwe Haven Arnhem] 



  
Documenten die van belang zijn voor dit WOB-verzoek: 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-
locaties-voor-woonboten.pdf 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-28-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-
in-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-
tavwob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf  
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-
verzoektav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf  
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-
tavcommunicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf  
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-
voorwoonboten.pdf 
  
  
  
Van: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem) 
Verzonden: vrijdag 5 februari 2021 15:21 
Aan: [Bewoners Nieuwe Haven Arnhem] 
Onderwerp: RE: Reactie en spoed verzoek m.b.t. 2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-
communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten i.v.m. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
  
Geachte [Bewoners Nieuwe Haven Arnhem] 
  
De documenten die niet openbaar zullen worden gemaakt zijn mails aan individuele bewoners van de Nieuwe 
Havenweg die privacy gevoelige informatie bevatten en interne mails binnen de gemeente Arnhem inzake 
individuele cases van deze bewoners.  Wij kunnen en mogen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer deze 
gegevens niet aan u verstrekken. 
  
Inzake uw opmerking dat het besluit niet compleet is, melden wij u dat bij het opstellen van het besluit deze alinea 
ten onrechte is blijven staan. Wij bieden u hiervoor onze excuses aan. 
  
Ten aanzien van uw vraag inzake Onduidelijkheid m.b.t. wie het besluit en de motivatie heeft opgesteld en 
ondertekend, delen wij u mede dat mevrouw Kleijwegt is in dezen bevoegd namens mevrouw De Widt te 
ondertekenen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Rita Kleijwegt 
 
  
Van: [Bewoners Nieuwe Haven Arnhem] 
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 22:19 
Aan: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem) Thor Smits (Gemeente Arnhem); Jan van Dellen (Wethouder gemeente 
Arnhem) 
Onderwerp: RE: Reactie en spoed verzoek m.b.t. 2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-
communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten i.v.m. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
  
Geachte mevrouw Kleijwegt, heer Smits en van Dellen, 
  
Indien we maandag de lijst met niet openbaar gemaakte documenten niet ontvangen hebben dan laat u ons geen 
andere keuze dan een klacht in te dienen. 
We zullen in die klacht alle bevindingen tot nu toe meenemen waaronder de mensonterende en onrechtvaardige 
behandeling van de twee weduwen en de onwaarheden die u hierover verteld heeft. 
  
Met vriendelijke groet, 
[Bewoners Nieuwe Haven Arnhem 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-28-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-in-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-28-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-in-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tavwob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tavwob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoektav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoektav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tavcommunicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tavcommunicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voorwoonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voorwoonboten.pdf


Van: [Bewoners Nieuwe Haven Arnhem] 
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 10:42 
Aan: 'Rita Kleijwegt' (Gemeente Arnhem); 'Thor Smits' (Gemeente Arnhem); 'Jan van Dellen’ (Wethouder gemeente 
Arnhem) 
Onderwerp: Reactie en spoed verzoek m.b.t. 2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-
communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten i.v.m. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
  
Geachte mevrouw Kleijwegt, heer Smits en van Dellen, 
  
Hartelijk dank voor de stukken.  
We hebben het zip bestand kunnen openen en de bestanden kunnen lezen. 
  
Het besluit is niet compleet 
Het overzicht met de documenten en nummering die niet openbaar gemaakt worden is niet opgeleverd: 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-
locaties-voor-woonboten.pdf 
“Besluit: Ik heb besloten gedeeltelijk aan uw verzoek tegemoet te komen en de documenten met de nummers 
NUMMERING gedeeltelijk openbaar te maken. De documenten met nummers NUMMERING maak ik niet openbaar.“ 
  
Onduidelijkheid m.b.t. wie het besluit en de motivatie heeft opgesteld en ondertekend 
Het besluit is ondertekend namens het college van B&W door het hoofd van de afdeling Vastgoedmanagement 
mevrouw Marianne de Widt maar de handtekening lijkt door mevrouw Kleijwegt gezet te zijn. 
Wij zouden graag duidelijkheid verkrijgen over wie het besluit opgesteld en ondertekend heeft. 
  
Onverwijlde spoed m.b.t. oplevering antwoorden 
Wij hebben in ons WOB-verzoek gemotiveerd dat er sprake is van een zwaarwegend belang van openbaarmaking 
m.b.t. het niet nakomen van de resultaat- en inspanningsverplichting met financiële en psychische schade als gevolg 
en dat door de grove nalatigheid en mogelijk een misdrijf de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar 
gebracht is en wordt.  
 
De gemeente heeft echter niet aan ons verzoek voldaan en heeft ons laten weten dat we in bezwaar kunnen tegen 
dit besluit en een voorlopige voorziening kunnen treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vereist. Wij zullen z.s.m. een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland.  
 
Om dit verzoek in te kunnen dienen hebben we het overzicht met de nummering van documenten nodig die u niet 
openbaar maakt. We willen u dan ook verzoeken om zo spoedig mogelijk het ontbrekende overzicht aan ons 
beschikbaar te stellen. 
  
Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet, 
[Bewoners Nieuwe Haven Arnhem] 
  
  
Documenten die van belang zijn voor dit WOB-verzoek: 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-
locaties-voor-woonboten.pdf 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-28-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-
in-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-
tavwob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf  
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-
verzoektav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf  
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-
tavcommunicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf  
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-
voorwoonboten.pdf 
  

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-28-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-in-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-28-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-in-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tavwob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tavwob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoektav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoektav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tavcommunicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tavcommunicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voorwoonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voorwoonboten.pdf


  
Van: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem)  
Verzonden: maandag 1 februari 2021 14:19 
Aan:[Bewoners Nieuwe Haven Arnhem] 
Onderwerp: Besluit op uw Wob verzoek van 2 november 2020 
  
Geachte [Bewoners Nieuwe Haven Arnhem] 
  
In de bijlagen treft u aan het besluit op uw Wob-verzoek van 2 november 2020 en de daartoe behorende stukken. 
Deze zijn gecomprimeerd in een zogenoemd Zip bestand.  Mag ik van u vernemen of u de bestanden kunt openen? 
Mocht dit niet het geval zijn, dan zal ik u de stukken via Arnhem Transfer toezenden. 
  
Met vriendelijke groet, 
Rita Kleijwegt, 


