Van: Stichting Arnhems Peil
Westervoortsedijk 85,
68927 AW, Arnhem
Aan: College van B&W, Juridische Zaken en Klachtencommissie Gemeente Arnhem
Koningstraat 38
6811 DG ARNHEM
Betreft: Klacht en bezwaar op het stelselmatig niet opleveren van WOB-stukken.
Arnhem, 18-03-2021
Geacht College van B&W, Juridische Zaken en Klachtencommissie van de gemeente Arnhem,
Hierbij ontvangt u onze klacht en bezwaar op het stelselmatig niet opleveren van WOB-stukken.
Door het niet opleveren van de gevraagde stukken beperkt u ons in de mogelijkheid om;
•
een beroep in te dienen of gedegen te onderbouwen in zake bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk.
•
klachten in te dienen tegen ambtenaren of wethouders die betrokken zijn bij moreel corrupte handelingen.
•
aangifte te doen tegen betrokkenen in zake het in stand houden van onze onveilige ligplaats.
•
een kortgeding op te starten in zake het niet nakomen van de resultaatverplichting t.a.v. het opleveren van een gewenste ligplaats.
Onze WOB-verzoeken betroffen;
2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf

1.

Alle communicatie van vorig jaar (2020) waaronder (maar niet beperkt tot) de brieven, memo’s, e-mails, rapporten, voorstellen en
besluiten ten aanzien van (mogelijke) ligplaatsen of het creëren van mogelijkheden voor ligplaatsen voor woonboten.

2.

Alle communicatie van vorig jaar (2020) waaronder (maar niet beperkt tot) de brieven, memo’s, e-mails, rapporten, voorstellen en
besluiten t.b.v. het opkopen van (gewenste, ongewenste, etc.) ligplaatsen en/of vergunningen.

2020-12-15-arnhemspeil-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-op-voorstel-van-gemeente-arnhem.pdf

1.

Alle communicatie waaronder (maar niet beperkt tot) de brieven, memo’s, e-mails, rapporten, voorstellen en besluiten die u bij de vorige
WOB verzoeken nog niet heeft opgeleverd t.a.v. het woonbotendossier van de gemeente Arnhem. (2000 – 2020)

2.

Alle communicatie waaronder (maar niet beperkt tot) de brieven, memo’s, e-mails, rapporten, voorstellen en besluiten ten aanzien van
de resultaatverplichting: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleverenontbrekende-stukken-tav-resultaatverplichting.pdf

3.

Alle communicatie waaronder (maar niet beperkt tot) de brieven, memo’s, e-mails, rapporten, voorstellen en besluiten ten aanzien van
het raadsbesluit van 23-04-2012 t.a.v. Stadsblokken Meinerswijk: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstelnieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-mbt-raadsbesluit-23-04-2012-sbmw.pdf

4.

Alle communicatie waaronder (maar niet beperkt tot) de brieven, memo’s, e-mails, rapporten, voorstellen en besluiten ten aanzien van
het [op verzoek van de griffie gewijzigd naar: het vertellen van onwaarheden] tegen de Raad van State m.b.t. het nakomen van de
inspannings- en resultaatverplichting: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-nietopleveren-ontbrekende-stukken-mbt-advocaat-gemeente-liegt-tegen-raad-van-state.pdf

5.

Alle communicatie waaronder (maar niet beperkt tot) de brieven, memo’s, e-mails, rapporten, voorstellen en besluiten ten aanzien van
de plaatsing van het werkschip Cornelia Witjes aan de Westervoortsedijk: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-07-gemeente-arnhemvoorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-werkschip-cornelia-witjes-westervoortsedijk.pdf

2020-12-02-arnhemspeil-wob-verzoek-tav-alle-communicatie-en-documentatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf

1.

Alle stukken en communicatie waaronder maar niet beperkt tot de (interne) memo’s, e-mails, documenten, rapportages, aanvragen en
besluiten etc. m.b.t. de “luchtagenda naar een schonere lucht” en/of het “Arnhemse Burgermeetnet” en/of onze subsidie aanvragen.

2.

Alle stukken en communicatie waaronder maar niet beperkt tot de (interne) memo’s, e-mails, documenten, rapportages, aanvragen,
besluiten, facturen en afschriften etc. m.b.t. de opdracht t.a.v. de opdracht van het GNMF t.b.v. het Arnhemse Burgermeetnet.

Onze klacht is geadresseerd aan mevrouw Rita Kleijwegt en de heer Peter Swart die stelselmatig stukken niet opleveren of zich niet houden aan
afspraken t.a.v. de oplevering van de opgevraagde stukken. Dit bezwaar dienen wij in omdat wij u vragen met spoed alle gevraagde wob-stukken
alsnog op te leveren
Hoogachtend,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout,
Namens Stichting Arnhems Peil en de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN)
+31 (0) 6 2888 3999

2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-verzoek-nog-weer-uitstel-tav-opleveren-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-arnhem-tbv-voorlopigevoorziening.pdf
2021-02-08-gemeente-arnhem-nogmaals-verdaging-tav-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-zaaknummer-535290.pdf
2021-02-02-arnhemspeil-reactie-op-besluit-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-ivm-indienen-verzoek-voorlopige-voorziening.pdf
2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2021-01-28-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-in-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2021-01-25-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-in-wob-documenten-luchtagenda-en-burgermeetnet-arnhem.pdf
2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2020-12-24-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-wob-verzoek-woonbotendossier-arnhem-en-tevens-verdagingsbrief-zaaknr-535290.pdf
2020-12-17-gemeente-arnhem-ontvangstbevestiging-wob-verzoek-en-tevens-verdagingsbrief-zaaknr-535290.pdf
2020-12-15-arnhemspeil-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-op-voorstel-van-gemeente-arnhem.pdf
2021-01-14-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf
2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-tav-resultaatverplichting.pdf
2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-mbt-raadsbesluit-23-04-2012-sbmw.pdf
2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-mbt-advocaat-gemeente-liegt-tegen-raad-van-state.pdf
2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-werkschip-cornelia-witjes-westervoortsedijk.pdf
2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2020-12-02-arnhemspeil-wob-verzoek-tav-alle-communicatie-en-documentatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf
2020-11-02-arnhemspeil-awn-toelichting-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2019-10-28-gemeente-arnhem-oplevering-wob-woonbotenlocaties-rosandepolder-defensiehaven-boterdijk-woonbotendossier.pdf
2019-09-03-arnhemspeil-reactie-op-vraag-strategisch-bestuursadviseur-gemeente-arnhem-tav-wobverzoek-woonbotendossier.pdf
2019-08-28-arnhemspeil-wob-verzoek-locaties-rosandepolder-defensiehaven-boterdijk-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
2019-05-17-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf
2019-04-01-awn-in-gebreke-stelling-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf
2019-03-07-gemeente-arnhem-reactie-op-melding-awn-dat-er-honderden-stukken-ontbreken-mbt-het-wob-verzoek-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
2019-03-04-awn-wob-verzoek-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-gemeente-arnhem.pdf
2019-01-29-awn-wob-verzoek-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf

