
Van: [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 19:39 
Aan: 'Ruben Kroes' (Juridische Zaken gemeente Arnhem) 
Onderwerp: RE: uw vraag van 8 en 18 februari (zaaknummers 551300 en 548914) 
 
Beste meneer Kroes 
 
Hieronder hebben we de weblinks opgenomen naar alle communicatie over de WOB-verzoeken over het woonbotendossier. De rood gearceerde 
documenten zijn die van ons aan de gemeente waarin we ze in gebreke stellen en niet akkoord gaan met het uitstel aanvragen. Een groot aantal 
stukken t.a.v. de WOB zijn niet opgeleverd en op dit moment moet er een voorlopige voorziening aangevraagd worden om alsnog de ontbrekende 
stukken opgeleverd te krijgen. We zullen dat voorlopige verzoek binnenkort indienen. Onder deze mail de laatste mail aan mevrouw Kleijwegt dat 
we niet akkoord gaan met wederom uitstel en dat we per direct de aanwezige stukken opgeleverd willen krijgen. Dat was alweer een maand 
geleden en we hebben nooit meer wat gehoord. Het zijn veel links doordat er veel wob-verzoeken niet of onvolledig aangeleverd worden. Mocht u 
het nog nodig vinden om stukken op papier te ontvangen dan horen wij graag welke u wilt ontvangen. In het kader van het milieu hebben wij niet 
op voorhand alles al geprint. 
 
Ik hoor graag van u, 
[Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
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Met vriendelijke groet, 
[Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
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Van: [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
Verzonden: maandag 8 februari 2021 20:32 
Aan: 'Rita Kleijwegt' (Ambtenaar gemeente Arnhem) 'Thor Smits' (Ambtenaar gemeente Arnhem); 'Jan van Dellen' (Wethouder gemeente Arnhem) 
Onderwerp: 2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-verzoek-nog-weer-uitstel-tav-opleveren-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-
arnhem-tbv-voorlopige-voorziening 
 
Geachte mevrouw Kleijwegt, heer Smits en van Dellen, 
 
We zijn niet akkoord met uitstel van nog eens twee weken. U heeft drie maanden de tijd gehad om de gevraagde documenten en communicatie 
op te leveren. Dit is het zoveelste WOB-verzoek waarbij u op allerlei manieren de termijnen probeert op te rekken, documenten en communicatie 
achterhoudt en de bewoners van de Nieuwe Haven probeert te duperen. U weet heel goed dat we de stukken nodig hebben om het kortgeding op 
te starten en u beperkt ons in onze juridische mogelijkheden.  
 
We ontvingen vandaag ook uw zoveelste verdaging voor ons WOB-verzoek voor de stukken waar we al sinds 2019 op zitten te wachten en waar we 
al meerdere keren via een WOB-verzoek om gevraagd hebben. Het is ondertussen voor iedereen duidelijk dat u drieën er alles aan doen om het de 
bewoners zo moeilijk en zuur mogelijk te maken. We zullen morgen een klacht opstellen waar we de laatste status sinds het aannemen van de 
moties in op zullen nemen en we zullen de gang van zaken m.b.t. beide WOB-verzoeken meenemen in de aanvraag voor de voorlopige voorziening. 
 
We verwachten daarnaast alle communicatie en stukken zo spoedig mogelijk zodra u een stuk gevonden of opgeleverd heeft gekregen. Hieronder 
hebben we een opsomming gegeven van wat wij minimaal (maar niet beperkt tot) verwachten te ontvangen; Alle documentatie of communicatie 
via email, whatsapp, sms, signal of eventuele andere communicatiemiddelen die jullie gebruiken, waaronder ook geluidsopnames en 
beeldopnames van gesprekken en notulen van gesprekken, over contacten met: 

• Movares 

• K3-Delta 

• Gemeente Renkum (inclusief de ontbrekende mailwisseling tussen Thor Smits en de ambtenaren in Renkum) 

• KWP (Kondor Wessels Projecten) 

• Rijkswaterstaat 

• KEMA 

• Eigenaar of huurder van jachthaven en restaurant Valkenburg 

• Eigenaar van Westervoortsedijk 89 

• Andere gemeenten 

• Ambtenaren onderling 

• De wethouder met bovenstaande partijen 

• Het college onderling 

• Overleg tussen raadsleden en wethouders of ambtenaren 

 
Deze communicatie kan gaan over, maar blijft zeker niet beperkt tot: 

• De raadsbrief van afgelopen december 

• Afspraken met Movares 

• Alle communicatie over het zoeken naar locaties voor woonboten 

• Voorbereidingen en nabesprekingen van gesprekken 

• Onderlinge afstemming tussen ambtenaren, het college of raadsleden en tussen deze partijen onderling 

• Ambtenaren die de wethouder op de hoogte houden 

• De wethouder die de ambtenaren informeert of bij hen informeert 

• Communicatie van wethouders onderling 

• Communicatie van de burgemeester met elk van bovengenoemde partijen. 

 
Met vriendelijke groet, 
[Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
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