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In 2007 is de gemeente Arnhem een resultaatsverplichting aangegaan om binnen vijf jaar tijd een 

gewenste en permanente ligplaats voor ons en nog 34 woonboten te regelen. De gemeente Arnhem 

heeft zich 14 jaar later voor een aantal woonboten nog steeds niet aan die verplichting gehouden terwijl 

de gemeente onze ligplaatsen ongewenst heeft kunnen verklaren dankzij die verplichting die de 

gemeente voor ons is aangegaan waardoor we al sinds 2007 gedupeerd worden en in 2017 aangevaren 

zijn door een olietanker van de Shell met 25.000 euro schade en een trauma voor ons gezin als gevolg. 

 

De gemeente heeft meerdere keren erkend geen inspanning te verrichten om een oplossing mogelijk te 

maken en zonder de resultaatverplichting waren de bewoners destijds nooit akkoord gegaan met de 

ongewenst verklaring en direct begonnen met rechtszaken.  

 

Tot op de dag van vandaag liggen we hierdoor op een door de gemeente Arnhem opgetekende, tijdelijke, 

ongewenst verklaarde, aangewezen, vergunde, gedoogde en door de gemeente Arnhem verhuurde en in 

drie onafhankelijke veiligheidsrapporten vastgestelde; gevaarlijke ligplaats. 

 

 Woonbotendossier 
 
            Gemeente Arnhem 

http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-12-reactie-awn-mbt-inspannings-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-tbv-creeren-ligplaatsen-woonboten-stadsblokken-meinerswijk-ombudsman-zaaknr-2019-00843.pdf
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-05-rechtbank-arnhem-uitspraak-asm-haven-phanos-woonboten.pdf
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-05-rechtbank-arnhem-uitspraak-asm-haven-phanos-woonboten.pdf
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Woonbotendossier 
Gemeente Arnhem (1998 – 2021) 
 
De bij dit dossier betrokken gemeenteambtenaren en wethouders hebben door middel van hun aanhoudende 
misleiding en het vertellen van meerdere en aantoonbare onwaarheden aan het College van B&W, de 
gemeenteraad, de meerdere onderzoekscommissies van de gemeente Arnhem, de rechter, de Raad van State en 
onlangs weer de Nationale Ombudsman er voor gezorgd dat we op een derde tijdelijke locatie geplaatst zijn 
waarvoor in drie verschillende onafhankelijke veiligheidsrapporten (opgesteld in opdracht van de gemeente 
Arnhem die als nautisch beheerder verantwoordelijk is voor onze ligplaats) ondubbelzinnig staat aangegeven dat 
onze woonboot op een zeer gevaarlijke locatie in de vaargeul en de draaicirkel van de beroepsvaart geplaatst 
was. 

Dit heeft in 2017 als direct gevolg een zware aanvaring met een olietanker gehad van de Shell met als resultaat 

25.000 euro schade en een dagelijks aanhoudend trauma voor ons gezin waarna er alsnog weinig tot niets 

veranderd is aan onze situatie en wij nog steeds dagelijks op een tijdelijke, ongewenst verklaarde en volgens de 

laatste status update van 15 december 2020 van de gemeente aan de  gemeenteraad nog altijd onveilige locatie 

bevinden door de dagelijks in- en uitvaart van de olietankers.  

Nu in 2021 liggen wij nog altijd op een gevaarlijk plek ondanks de inspannings- en resultaatverplichting uit 2007, 

de meerdere raadsopdrachten, de uitspraken van de rechtbank en de Raad van State, twee interventies van de 

Nationale Ombudsman, de beloftes van de betrokken wethouder en de burgemeester, de moties van de 

gemeenteraad en de zeer duidelijke conclusies in drie onafhankelijke veiligheidsrapporten waarvan de eerste al in 

2009 is opgesteld in opdracht van de gemeente Arnhem specifiek voor onze ligplaats in combinatie met de in- en 

uitvaart van de olietankers van de Shell (Casus Shell / Spaander). 

 

 

 
Onze ervaringen en alle bewijzen die wij in dit document aanvoeren laten zien dat het gemeente Arnhem officiële 

afspraken en verplichtingen, rechterlijke uitspraken en beloften niet nakomt en opzettelijk bewoners en in dit 

geval ons gezin benadeelt. Al sinds 2008 doet gemeente Arnhem er alles aan om ons gezin dwars te liggen en 

onze levens kapot te maken. Zij laten het na om ons in veiligheid te brengen terwijl Gemeente Arnhem ons in de 

onveilige situatie geplaatst heeft.  

 

De gemeente laat zien dat zij met gemak complete onwaarheden vertellen, belangrijke informatie weglaten en 

zaken verdraaien om ons als gezin te benadelen. De betrokken ambtenaren hebben tot twee maal toe 

veiligheidsrapporten achtergehouden. Zowel de ambtenaren als de wethouders houden dit onethische en 

onrechtvaardige systeem in stand. En burgemeester Ahmed Marcouch die verantwoordelijk is voor de veiligheid 

kijkt er naar maar doet helemaal niets.  

 

 

'A court ought not be affected by the weather of the day, 

but will be by the climate of the era.' 
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Alle blauw onderstreepte teksten zijn weblinks naar de desbetreffende documentatie waar we naar verwijzen. Dit geldt 

ook voor elk stuk dat we op ons onlinearchief geplaatst hebben over het woonboten- en het Stadsblokken Meinerswijk 

dossier (2000 – 2021 ) van de gemeente Arnhem:  https://arnhemspeil.nl/dok.html. In dit document geven wij een 

chronologische weergaven van de geschiedenis van het woonbotendossier. U leest steeds een beschrijving met een datum. 

Dan geven wij een afbeelding met een rood kader. In die afbeelding ziet u de tekst die onderbouwt wat wij beschrijven. 

Daaropvolgend ziet u een blauwe link. In die link vindt u het document waar de tekst uit het rode kader uit geëxtraheerd is.  

Dus samengevat ziet u:  

• Datum 

• Omschrijving van gebeurtenis 

• Onderbouwend fragment uit relevant document  

• Link naar het relevante document 
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Geschiedenis 1998 – 2021 

 

1998 / 1999 
 

In 1998 zijn we begonnen met de voorbereiding van de aanschaf van onze woonboot in de Nieuwe Haven van 

Arnhem en halverwege 1999 hebben we de hypotheek rond gekregen en hebben we de bestaande woonboot 

overgekocht van een familielid. De woonboot lag voordat we deze overnamen al meer dan 20 jaar op de locatie 

Westervoortsedijk 85 in Arnhem en de afgelopen 20 jaar hebben wij de woonboot omgebouwd tot één van de 

mooiste woonboten in Nederland. 

 
 

2000 
 

Begin deze eeuw hebben we naar aanleiding van aanhoudende dreigende taal en juridische procedures vanuit 

de gemeente Arnhem gericht op een aantal overige woonbootbewoners uit de Defensiehaven, de 

overkoepelende woonboot vereniging het NAP (Normaal Arnhems Peil) opgericht in samenwerking met de 

Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) om het gesprek aan te gaan met de gemeente en een beleidsplan op 

te stellen voor de woonboten in Arnhem. Wij zelf hebben de rol van notulist op ons genomen en hebben de 

eerste jaren van elke vergadering en overleg de notulen verzorgd en zijn de vertegenwoordigers van de 

vereniging in de Nieuwe Haven. 

 

2001 
 

Op 12 februari 2001 verstuurden meerdere politieke partijen van de gemeenteraad een brief aan het College 

van B&W met het advies om serieus werk te maken van het “Beleidsplan Woonschepen” en lopende 

gerechtelijke procedures tegen bewoners te stoppen en een beroep op de bewoners te doen om ook van hun 

kant de gerechtelijke procedures te beëindigen. 

 

http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-10-16-nap-kvk-uittreksel.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2001-02-12-pvda-zuidcentraal-brief-aan-college-van-burgemeester-en-wethouders-beleidsplan-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2001-02-12-pvda-zuidcentraal-brief-aan-college-van-burgemeester-en-wethouders-

beleidsplan-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf 

 

 

Op 11 juni 2001 verstuurden nog meer politieke partijen van de gemeenteraad een brief aan het College van 

B&W met de mededeling dat ze verheugd waren dat bijna alle 150 Arnhemse woonboten zich hadden verenigd 

in de woonschepenvereniging “Normaal Arnhems Peil (NAP)” en dat het gemeentelijke “Beleidsplan 

Woonschepen” tot stand was gekomen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2001-06-11-pvda-d66-brief-aan-college-van-burgemeester-en-wethouders-beleidsplan-

woonschepen-gemeente-arnhem.pdf 

 

Op 17 oktober 2001 verstuurde het College van B&W een brief aan de woonschepenvereniging NAP waarin 

stond dat de gemeente Arnhem erkende dat het NAP de belangen van het merendeel van de 

woonbooteigenaren vertegenwoordigde en graag van de aanwezige kennis binnen de vereniging in het verdere 

verloop van onder meer de inspraakprocedures met betrekking tot het complexe woonschepenbeleid wilde 

benutten. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2001-02-12-pvda-zuidcentraal-brief-aan-college-van-burgemeester-en-wethouders-beleidsplan-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2001-02-12-pvda-zuidcentraal-brief-aan-college-van-burgemeester-en-wethouders-beleidsplan-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2001-06-11-pvda-d66-brief-aan-college-van-burgemeester-en-wethouders-beleidsplan-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2001-06-11-pvda-d66-brief-aan-college-van-burgemeester-en-wethouders-beleidsplan-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2001-06-11-pvda-d66-brief-aan-college-van-burgemeester-en-wethouders-beleidsplan-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2001-06-11-pvda-d66-brief-aan-college-van-burgemeester-en-wethouders-beleidsplan-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2001-02-12-pvda-zuidcentraal-brief-aan-college-van-burgemeester-en-wethouders-beleidsplan-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2001-06-11-pvda-d66-brief-aan-college-van-burgemeester-en-wethouders-beleidsplan-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2001-10-16-gemeente-arnhem-bevestiging-nap-vereniging-vertegenwoordigd-

belangen-van-woonbooteigenaren-arnhem.pdf 

  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2001-10-16-gemeente-arnhem-bevestiging-nap-vereniging-vertegenwoordigd-belangen-van-woonbooteigenaren-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2001-10-16-gemeente-arnhem-bevestiging-nap-vereniging-vertegenwoordigd-belangen-van-woonbooteigenaren-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2001-10-16-gemeente-arnhem-bevestiging-nap-vereniging-vertegenwoordigd-belangen-van-woonbooteigenaren-arnhem.pdf
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2002 
 

Op 11 juni 2002 trekt het NAP aan de bel en geeft aan dat het conceptplan woonschepenbeleid van de 

gemeente ondeugdelijk en verwerpelijk is en verzoekt de beleidsmakers met klem duidelijk de visie t.a.v. in 

eerste instantie de bestaande legale situatie te communiceren aan de huidige waterbewoners. 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2002-06-11-nap-persbericht-arnhemse-woonschepen-verenigiging-verwerpt-plannen-

gemeente-arnhem.pdf 

 

Op 12 juni 2002 schrijven zes partijen van de gemeenteraad een brief aan het College van B&W van de 

gemeente Arnhem als reactie op de brief van het NAP. In de brief wordt duidelijk aangegeven dat de instelling 

van de betrokken gemeenteambtenaren te wensen over laat en de partijen verzoeken het College van B&W om 

tot een nieuwe proactieve en interactieve vorm van communicatie te komen met het NAP en pleiten voor een 

in coproductie tot stand gekomen beleid. Tot slot stellen de partijen dat het stadsbestuur op dit beleidsterrein 

kaders behoeft waarbinnen bestuurd kan worden en geven aan vanuit de gehele Raad een werkgroep te zullen 

vormen die na bestudering van de stukken, het bezoeken van de locaties en het horen van ambtenaren, andere 

deskundigen, het NAP, de wethouders etc zo rond oktober / november tot een kaderstellend stuk op het gebied 

van wonen op het Arnhemse water zullen komen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2002-06-12-pvda-groenlinks-vvd-d66-cda-brief-aan-college-van-burgemeester-en-

wethouders-beleidsplan-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2002-06-11-nap-persbericht-arnhemse-woonschepen-verenigiging-verwerpt-plannen-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2002-06-11-nap-persbericht-arnhemse-woonschepen-verenigiging-verwerpt-plannen-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2002-06-11-nap-persbericht-arnhemse-woonschepen-verenigiging-verwerpt-plannen-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2002-06-11-nap-persbericht-arnhemse-woonschepen-verenigiging-verwerpt-plannen-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2002-06-12-pvda-groenlinks-vvd-d66-cda-brief-aan-college-van-burgemeester-en-wethouders-beleidsplan-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2002-06-12-pvda-groenlinks-vvd-d66-cda-brief-aan-college-van-burgemeester-en-wethouders-beleidsplan-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2002-06-11-nap-persbericht-arnhemse-woonschepen-verenigiging-verwerpt-plannen-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2002-06-12-pvda-groenlinks-vvd-d66-cda-brief-aan-college-van-burgemeester-en-wethouders-beleidsplan-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf
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Op 2 december 2002 publiceert de raadswerkgroep “Woonschepen”  de eerste versie van de “Notitie 

Woonschepen” waarin de volgende kaders en aanbevelingen zijn opgenomen: 

1. Wonen op het water wordt als een erkende woonvorm gezien. 

2. Het vasthouden aan het huidige aantal woonplekken op het water. 

3. De woonschepenverordening van de VNG dient als uitgangspunt voor de rechtspositie. 

4. Voor de huidige bewoners zonder contract zou een woongarantie verleend moeten worden. 

5. Vrijmaken van ambtelijke capaciteit om het woonbotenbeleid vorm te geven. 

6. Het NAP (Normaal Arnhems Peil) wordt actief betrokken bij het beleid. 

7. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis van de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO). 
 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2002-12-02-gemeente-arnhem-raadswerkgroep-notitie-woonschepen.pdf 

 

Op 6 januari 2003 worden de kaders en aanbevelingen ter besluitvorming voorgelegd aan de Raadscommissie 

in de eerste versie van de “notitie woonschepen” vastgesteld: 

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2003-01-06-gemeente-arnhem-agendapunt-raadscommissie-dienst-stadsontwikkeling-

notitie-woonschepen.pdf 

  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2002-06-11-nap-persbericht-arnhemse-woonschepen-verenigiging-verwerpt-plannen-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2002-12-02-gemeente-arnhem-raadswerkgroep-notitie-woonschepen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2003-01-06-gemeente-arnhem-agendapunt-raadscommissie-dienst-stadsontwikkeling-notitie-woonschepen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2003-01-06-gemeente-arnhem-agendapunt-raadscommissie-dienst-stadsontwikkeling-notitie-woonschepen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2003-01-06-gemeente-arnhem-agendapunt-raadscommissie-dienst-stadsontwikkeling-notitie-woonschepen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2002-12-02-gemeente-arnhem-raadswerkgroep-notitie-woonschepen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2003-01-06-gemeente-arnhem-agendapunt-raadscommissie-dienst-stadsontwikkeling-notitie-woonschepen.pdf
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2004 
 

Op 2 februari 2004 levert de jurist van de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) een duidelijke bijdrage door 

het College van B&W te beschuldigen van het vertellen van onwaarheden en verdacht makerij die lasterlijke 

vormen aan zouden nemen. De LWO stelt duidelijk dat alle woonboten in Arnhem onder de vigerende 

regelgeving APV legaal aanwezig zijn en trekt de volgende conclusie met betrekking tot de locaties die de 

gemeente Arnhem als ongewenst wil bepalen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-01-30-lwo-onderbouwing-tbv-aanwijzingsbesluit-notitie-woonschepen-

14-01-2004-gemeente-arnhem.pdf 

 

Op 7 juli 2004 is in het bestemmingsplan voor de Westervoortsedijk opgenomen dat onze woonbootlocatie (waar onze 

woonboot op dat moment al meer dan 25 jaar gelegen was) i.v.m. veiligheidsredenen en uitbreiding van de industrie in het 

havengebied niet meer als verantwoord werd gezien door de gemeente Arnhem.  

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-07-07-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-westervoortsedijk.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2003-01-06-gemeente-arnhem-agendapunt-raadscommissie-dienst-stadsontwikkeling-notitie-woonschepen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-01-30-lwo-onderbouwing-tbv-aanwijzingsbesluit-notitie-woonschepen-14-01-2004-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-01-30-lwo-onderbouwing-tbv-aanwijzingsbesluit-notitie-woonschepen-14-01-2004-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-07-07-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-07-07-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-01-30-lwo-onderbouwing-tbv-aanwijzingsbesluit-notitie-woonschepen-14-01-2004-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-07-07-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-07-07-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-westervoortsedijk.pdf


 

 

11 

 

Op 24 augustus 2004 verstuurt de gemeente Arnhem een brief met de titel “Woonzekerheid op het water” aan 

alle bewoners waarmee de gemeente in overleg is over het ongewenst verklaren van hun ligplaats waarin staat 

dat het College van B&W op 5 oktober 2004 besloten heeft dat de gemeente Arnhem alle huidige 

woonschepenbewoners “woonzekerheid op het water” biedt en dat vanwege de toekomstige bestemming 

(economisch, natuur) van sommige locaties in verband met milieuaspecten, de ligging van 26 woonboten 

onwenselijk is. De gemeente Arnhem garandeert deze woonschepenbewoners woonzekerheid op het water; zij 

krijgen een andere ligplaats terug als sprake is van permanente bewoning. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-08-24-gemeente-arnhem-garantie-woonzekerheid-op-het-water-en-

gewenste-ligplaats-voor-woonschepen-nieuwe-haven.pdf 

 

Op 23 september 2004 stelt het College van B&W de notitie ‘woonschepen, uitwerking kaders en 

onderbouwing locaties’ op samen met de raadswerkgroep. In deze notitie geeft het College van B&W aan hoe 

zij de kaders die gesteld zijn door de raad (januari 2003) wil gaan uitwerken. Voorts is daarin de onderbouwing 

van de woonschepenlocaties opgenomen.  

“Conclusie op basis van milieuaspecten. Geen woonschepenligplaatsen aanwijzen binnen de risicocontour. Op grond van de 

risicocontouren met betrekking tot externe veiligheid zijn ligplaatsen voor woonboten niet mogelijk aan de kades in de Nieuwe haven. 

Naar mening van de gemeente Arnhem is hier geen sprake van een aanvaardbaar woonklimaat. Uitgangspunt aanwijzingsbesluit: Geen 

woonschepenligplaatsen aanwijzen in de industriehaven/Malburgerhaven. Er zijn geen uitbreidingsmogelijkheden voor woonschepen aan 

de Nieuwe Kade, Westervoortsedijk en de Nieuwe Havenweg. Conclusie: De Nieuwe Haven zal vanwege externe veiligheid en het 

onbelemmerde economisch gebruik van de haven en kaden als industriehaven niet aangewezen worden.” 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-08-24-gemeente-arnhem-garantie-woonzekerheid-op-het-water-en-gewenste-ligplaats-voor-woonschepen-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-08-24-gemeente-arnhem-garantie-woonzekerheid-op-het-water-en-gewenste-ligplaats-voor-woonschepen-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-08-24-gemeente-arnhem-garantie-woonzekerheid-op-het-water-en-gewenste-ligplaats-voor-woonschepen-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-08-24-gemeente-arnhem-garantie-woonzekerheid-op-het-water-en-gewenste-ligplaats-voor-woonschepen-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-08-24-gemeente-arnhem-garantie-woonzekerheid-op-het-water-en-gewenste-ligplaats-voor-woonschepen-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-09-23-gemeente-arnhem-uitwerking-kaders-en-onderbouwing-locaties-woonschepen.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-09-23-gemeente-arnhem-uitwerking-kaders-en-onderbouwing-locaties-

woonschepen.pdf 

 

Op 5 oktober 2004 bevestigt de gemeente Arnhem het nieuwe woonbotenbeleid dat tot stand is gekomen in 

overleg met het NAP en de LWO en de raadwerkgroep Woonschepen. In de brief aan de voorzitter van de 

gemeenteraad voor commissiebehandeling worden de uitgangspunten en afspraken bevestigd. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-09-23-gemeente-arnhem-uitwerking-kaders-en-onderbouwing-locaties-woonschepen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-09-23-gemeente-arnhem-uitwerking-kaders-en-onderbouwing-locaties-woonschepen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-10-05-gemeente-arnhem-brief-aan-gemeenteraad-inleiding-notitie-woonschepen-uitwerking-kaders-en-onderbouwing-locaties.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-10-05-gemeente-arnhem-brief-aan-gemeenteraad-inleiding-notitie-

woonschepen-uitwerking-kaders-en-onderbouwing-locaties.pdf 

 

 

Op 5 oktober 2004 verstuurt wethouder van Bodegraven vervolgens namens de gemeente Arnhem aan alle 

bewoners waarmee de gemeente in overleg is over het ongewenst verklaren van hun ligplaats een brief met 

daarin de tekst dat de gemeente Arnhem voor ons woonschip op termijn een andere ligplaats wil zoeken en dat 

vanwege toekomstige bestemming van de ASM-Haven, Nieuwe Haven en deel van de Rijnkade de ligging van 

woonschepen daar niet wenselijk is. De gemeente Arnhem garandeert in de brief dat we een andere ligplaats 

terugkrijgen indien er sprake is van permanente bewoning. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-10-05-gemeente-arnhem-brief-aan-gemeenteraad-inleiding-notitie-woonschepen-uitwerking-kaders-en-onderbouwing-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-10-05-gemeente-arnhem-brief-aan-gemeenteraad-inleiding-notitie-woonschepen-uitwerking-kaders-en-onderbouwing-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-08-24-gemeente-arnhem-garantie-woonzekerheid-op-het-water-en-gewenste-ligplaats-voor-woonschepen-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-10-05-gemeente-arnhem-brief-aan-gemeenteraad-inleiding-notitie-woonschepen-uitwerking-kaders-en-onderbouwing-locaties.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-10-05-gemeente-arnhem-bewoners-van-woonschepen-wiens-boot-op-

termijn-wordt-verplaatst-wonen-op-water-officiele-woonvorm.pdf 

 

Op 5 december 2004 levert de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) een inspraakreactie op het concept 

aanwijzingsbesluit en stelt dat de gemeente Arnhem met het aanwijzingsbesluit bestaande rechten van 

bewoners in o.a. de Nieuwe Haven beperkt die door de voorgestelde aanwijzing onevenredig in de belangen 

worde geschaad. Het LWO concludeert dat de gemeente in het voorstel dient op te nemen dat bestaande 

woonschepen een vergunning krijgen die recht geeft op een ligplaats op een aangewezen locatie t.z.t. en dat zij 

tot dat moment ligplaats kunnen blijven innemen op hun ingenomen bestaande locatie met alle rechten 

verbonden aan een gewone overdraagbare vergunning. De raadsopvatting dat alle bewoners een woongarantie 

dienen te krijgen wordt hiermee vorm gegeven. 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-12-05-lwo-inspraakreactie-aanwijzingsbesluit-woonschepen-

gemeente-arnhem.pdf 

Op 7 december 2004 levert ook de woonbotenvereniging Normaal Arnhems Peil (NAP) een inspraakreactie op 

het concept aanwijzingsbesluit aan die bijna geheel identiek is aan die van het LWO en meer rechten eist voor 

de woonboten die op ongewenste locaties komen te lichten in afwachting van de op te leveren gewenste 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farnhemspeil.nl%2Fnap%2Fdok%2F2004-10-05-gemeente-arnhem-bewoners-van-woonschepen-wiens-boot-op-termijn-wordt-verplaatst-wonen-op-water-officiele-woonvorm.pdf&data=04%7C01%7C%7Ca6e11110d2f642c015bd08d8cf5a07d6%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C637487332887461996%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HN8WxgpwmppSYmChQCdh8sAEOqF83aTERqiFZ0RvymA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farnhemspeil.nl%2Fnap%2Fdok%2F2004-10-05-gemeente-arnhem-bewoners-van-woonschepen-wiens-boot-op-termijn-wordt-verplaatst-wonen-op-water-officiele-woonvorm.pdf&data=04%7C01%7C%7Ca6e11110d2f642c015bd08d8cf5a07d6%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C637487332887461996%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HN8WxgpwmppSYmChQCdh8sAEOqF83aTERqiFZ0RvymA%3D&reserved=0
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-12-05-lwo-inspraakreactie-aanwijzingsbesluit-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-12-05-lwo-inspraakreactie-aanwijzingsbesluit-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-12-05-lwo-inspraakreactie-aanwijzingsbesluit-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-12-07-normaalarnhemspeil-inspraakreactie-concept-aanwijzingsbesluit.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-10-05-gemeente-arnhem-bewoners-van-woonschepen-wiens-boot-op-termijn-wordt-verplaatst-wonen-op-water-officiele-woonvorm.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-12-05-lwo-inspraakreactie-aanwijzingsbesluit-woonschepen-gemeente-arnhem.pdf
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nieuwe ligplaatsen. Het NAP stelt ook dat het afwijken van de afspraken op een bestuurlijke truc lijkt die 

passend is voor de houding van de wethouders en ambtenaren die te kenmerken is als onwillig en onduidelijk 

richting de Arnhemse woonbootbewoners.  

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-12-07-normaalarnhemspeil-inspraakreactie-concept-

aanwijzingsbesluit.pdf 

  

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-12-07-normaalarnhemspeil-inspraakreactie-concept-aanwijzingsbesluit.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-12-07-normaalarnhemspeil-inspraakreactie-concept-aanwijzingsbesluit.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2004-12-07-normaalarnhemspeil-inspraakreactie-concept-aanwijzingsbesluit.pdf
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2005 
 

Begin 2005 beantwoordt de gemeente Arnhem alle inspraakreacties van het Normaal Arnhems Peil (NAP), de 

Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) en een groot aantal bewoners. Hieronder hebben we voor de 

bewoners op de ongewenst verklaarde locaties de meest belangrijke zaken opgenomen. 

 

 

 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-00-00-gemeente-arnhem-beantwoording-inspraakreacties-woonschepenbeleid-gemeente-arnhem-deel-1.pdf
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https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-00-00-gemeente-arnhem-beantwoording-inspraakreacties-

woonschepenbeleid-gemeente-arnhem-deel-1.pdf 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-00-00-gemeente-arnhem-beantwoording-inspraakreacties-

woonschepenbeleid-gemeente-arnhem-deel-2.pdf 

 

Op 16 februari 2005 bevestigt het College van B&W nogmaals dat de gemeente Arnhem een nieuwe locatie 

buiten de Nieuwe Haven voor ons gaat regelen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-02-16-gemeente-arnhem-bevestiging-orion-3-westervoortsedijk-85-

arnhem-opname-in-woonbotenbeleid.pdf 

https://arnhemspeil.nl/docs/2005-02-16-gemeente-arnhem-bevestiging-dat-de-gemeente-een-gewenste-

alternatieve-permanente-ligplaats-beschikbaar-gaat-stellen-buiten-de-nieuwe-haven.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-00-00-gemeente-arnhem-beantwoording-inspraakreacties-woonschepenbeleid-gemeente-arnhem-deel-1.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-00-00-gemeente-arnhem-beantwoording-inspraakreacties-woonschepenbeleid-gemeente-arnhem-deel-1.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-00-00-gemeente-arnhem-beantwoording-inspraakreacties-woonschepenbeleid-gemeente-arnhem-deel-2.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-00-00-gemeente-arnhem-beantwoording-inspraakreacties-woonschepenbeleid-gemeente-arnhem-deel-2.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2005-02-16-gemeente-arnhem-bevestiging-dat-de-gemeente-een-gewenste-alternatieve-permanente-ligplaats-beschikbaar-gaat-stellen-buiten-de-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-02-16-gemeente-arnhem-bevestiging-orion-3-westervoortsedijk-85-arnhem-opname-in-woonbotenbeleid.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-02-16-gemeente-arnhem-bevestiging-orion-3-westervoortsedijk-85-arnhem-opname-in-woonbotenbeleid.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2005-02-16-gemeente-arnhem-bevestiging-dat-de-gemeente-een-gewenste-alternatieve-permanente-ligplaats-beschikbaar-gaat-stellen-buiten-de-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2005-02-16-gemeente-arnhem-bevestiging-dat-de-gemeente-een-gewenste-alternatieve-permanente-ligplaats-beschikbaar-gaat-stellen-buiten-de-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-02-16-gemeente-arnhem-bevestiging-orion-3-westervoortsedijk-85-arnhem-opname-in-woonbotenbeleid.pdf
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Op 17 mei 2005 wordt de “aangepaste notitie woonschepen” vastgesteld door het College van B&W. Deze 

notitie is echter nergens meer terug te vinden en wordt niet opgeleverd door de gemeente Arnhem ondanks 

onze meerdere WOB-verzoeken. Dit bestand wordt samen met het vastgestelde woonbotenbeleid van 27 

september 2005 gebruikt ter onderbouwing van het aanwijzingsbesluit voor woonboten in Arnhem waaronder 

die van ons. 

 
[LET OP: DE AANGEPASTE NOTITIE WOONSCHEPEN VAN 17 MEI 2005 IS NIET TERUG TE 

VINDEN/OPGELEVERD] 

 

Op 7 juni 2005 stuurt het College van B&W de uitwerking van kaders en aanwijzing woonbootlocaties aan de 

voorzitter van de gemeenteraad ten behoeve van de commissiebehandeling VROM waarin o.a. is opgenomen 

dat de gemeente Arnhem binnen een termijn van vijf jaar vooruitzicht dient te bieden op een nieuwe gewenste 

locatie voor de bewoners op de ongewenst verklaarde ligplaatsen. 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-06-07-gemeente-arnhem-gemeenteraad-uitwerking-kaders-en-

aanwijzing-woonbootlocaties.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-12-25-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-06-07-gemeente-arnhem-gemeenteraad-uitwerking-kaders-en-aanwijzing-woonbootlocaties.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-06-07-gemeente-arnhem-gemeenteraad-uitwerking-kaders-en-aanwijzing-woonbootlocaties.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-06-07-gemeente-arnhem-gemeenteraad-uitwerking-kaders-en-aanwijzing-woonbootlocaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-12-25-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-06-07-gemeente-arnhem-gemeenteraad-uitwerking-kaders-en-aanwijzing-woonbootlocaties.pdf
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Op 6 september 2005 verstuurt het College van B&W aan alle bewoners die op een ligplaats liggen waarvan de 

gemeente bepaald heeft dat die onwenselijk is, een brief waarin aangegeven wordt dat de gemeente op zoek 

gaat naar een nieuwe gewenste locatie en binnen een termijn van vijf jaar vooruitzicht wil bieden op die nieuwe 

locatie en dat de bewoners een officieel geregistreerde woonplek in Arnhem krijgen en dat de woongarantie 

gekoppeld is aan de woonboot en daarmee overdraagbaar is. 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-06-gemeente-arnhem-officiele-bootgarantiebrief-

woonzekerheid-op-het-water-gewenste-ligplaats-binnen-vijf-jaar.pdf 

 

Op 27 september 2005 wordt in de Collegenota aan het College van B&W de beslispunten vastgelegd t.a.v. het 

aanwijzingsbesluit woonbotenlocaties. Hierin is o.a. het volgende opgenomen: 

 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-06-gemeente-arnhem-officiele-bootgarantiebrief-woonzekerheid-op-het-water-gewenste-ligplaats-binnen-vijf-jaar.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-06-gemeente-arnhem-officiele-bootgarantiebrief-woonzekerheid-op-het-water-gewenste-ligplaats-binnen-vijf-jaar.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-06-gemeente-arnhem-officiele-bootgarantiebrief-woonzekerheid-op-het-water-gewenste-ligplaats-binnen-vijf-jaar.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-27-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleid-uitwerking-inspraakreacties-en-aanwijzingsbesluit.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-06-gemeente-arnhem-officiele-bootgarantiebrief-woonzekerheid-op-het-water-gewenste-ligplaats-binnen-vijf-jaar.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-06-07-gemeente-arnhem-gemeenteraad-uitwerking-kaders-en-aanwijzing-woonbootlocaties.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-27-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleid-uitwerking-inspraakreacties-en-aanwijzingsbesluit.pdf
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https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-27-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleid-

uitwerking-inspraakreacties-en-aanwijzingsbesluit.pdf 

 

Op 8 november 2005 verstuurt wethouder van Bodegraven namens de gemeente Arnhem alle 

woonbootbewoners in Arnhem een brief waarin staat dat 123 boten zijn erkend als woonboot in de gemeente 

Arnhem waarvan 88 op aangewezen locaties liggen en 35 op niet-aangewezen locaties en dat de gemeente zorg 

draagt voor de ontwikkeling van 35 ligplaatsen in een nieuw te ontwikkelen locatie  voor de woonboten in de 

niet-aangewezen locaties. 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-27-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleid-uitwerking-inspraakreacties-en-aanwijzingsbesluit.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-27-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleid-uitwerking-inspraakreacties-en-aanwijzingsbesluit.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-11-08-gemeente-arnhem-toelichting-woonbotenbeleid.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-27-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleid-uitwerking-inspraakreacties-en-aanwijzingsbesluit.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-11-08-gemeente-arnhem-toelichting-woonbotenbeleid.pdf 

  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-11-08-gemeente-arnhem-toelichting-woonbotenbeleid.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-11-08-gemeente-arnhem-toelichting-woonbotenbeleid.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-11-08-gemeente-arnhem-toelichting-woonbotenbeleid.pdf
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2006 
 

Op 30 januari 2006 stelt de gemeente Arnhem een memo op waarin ze de afspraken t.a.v. het 

woonbotenbeleid en de afspraken t.a.v. de huurprijzen vastleggen. 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-01-30-gemeente-arnhem-memo-vervolg-woonbotenbeleid.pdf 

 

Op 28 februari 2006 stuurt de gemeente een brief aan de gemeenteraad waarin het voorstel voor de regulering 

van het gebruik water en grond door middel van huurcontracten wordt toegelicht voor de woonboten in 

Arnhem. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-02-28-gemeente-arnhem-brief-aan-gemeenteraad-huurprijzen-gebruik-

water-en-grond-woonboten.pdf 

 

Op 3 maart 2006 wordt de brief behandeld die aan de gemeenteraad is verzonden waarin het voorstel voor de 

regulering van het gebruik water en grond door middel van huurcontracten wordt toegelicht voor de 

woonboten in Arnhem. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-01-30-gemeente-arnhem-memo-vervolg-woonbotenbeleid.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-01-30-gemeente-arnhem-memo-vervolg-woonbotenbeleid.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-02-28-gemeente-arnhem-brief-aan-gemeenteraad-huurprijzen-gebruik-water-en-grond-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-02-28-gemeente-arnhem-brief-aan-gemeenteraad-huurprijzen-gebruik-water-en-grond-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-02-28-gemeente-arnhem-brief-aan-gemeenteraad-huurprijzen-gebruik-water-en-grond-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-03-28-gemeente-arnhem-brief-aan-gemeenteraad-mbt-huurprijzen-gebruik-water-en-grond-woonboten-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-01-30-gemeente-arnhem-memo-vervolg-woonbotenbeleid.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-02-28-gemeente-arnhem-brief-aan-gemeenteraad-huurprijzen-gebruik-water-en-grond-woonboten.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-03-28-gemeente-arnhem-brief-aan-gemeenteraad-mbt-huurprijzen-

gebruik-water-en-grond-woonboten-arnhem.pdf 

 

Op 28 maart 2006 wordt ook de Collegenota “woonbotenbeleid: huurprijzen water en grond” verzonden aan 

het College van B&W. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-03-28-gemeente-arnhem-collegenota-huurprijzen-gebruik-water-en-

grond-woonboten-arnhem.pdf 

 

Op 4 april 2006 wordt er een beslissing genomen door het College van B&W ten aanzien van het 

woonbotenbeleid en de huurprijzen voor water en grond voor onze locatie:

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-04-04-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleid-huurprijzen-

water-en-grond.pdf   

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-03-28-gemeente-arnhem-brief-aan-gemeenteraad-mbt-huurprijzen-gebruik-water-en-grond-woonboten-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-03-28-gemeente-arnhem-brief-aan-gemeenteraad-mbt-huurprijzen-gebruik-water-en-grond-woonboten-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-03-28-gemeente-arnhem-collegenota-huurprijzen-gebruik-water-en-grond-woonboten-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-03-28-gemeente-arnhem-collegenota-huurprijzen-gebruik-water-en-grond-woonboten-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-03-28-gemeente-arnhem-collegenota-huurprijzen-gebruik-water-en-grond-woonboten-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-04-04-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleid-huurprijzen-water-en-grond.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-04-04-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleid-huurprijzen-water-en-grond.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-04-04-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleid-huurprijzen-water-en-grond.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-03-28-gemeente-arnhem-brief-aan-gemeenteraad-mbt-huurprijzen-gebruik-water-en-grond-woonboten-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-03-28-gemeente-arnhem-collegenota-huurprijzen-gebruik-water-en-grond-woonboten-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2006-04-04-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleid-huurprijzen-water-en-grond.pdf
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2007 
 

Op 22 mei 2007 heeft het College van B&W het aanwijzingsbesluit vastgesteld en bepaald dat de woonboten op 

zowel de gewenste als ongewenste locaties in Arnhem een ligplaatsvergunning krijgen. 

“AANWIJZINGSBESLUIT WOONBOOTLOCATIES Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem; Overwegende: dat in de notitie 

'Woonschepen; uitwerking kader en onderbouwing locaties" d.d. 17 mei 2005, vastgesteld door het College van Burgemeester en 

Wethouders op 27 september 2005, het beleid met betrekking tot de aanwijzing van ligplaatsen voor woonschepen is vastgesteld; dat in 

voornoemde notitie is aangegeven dat er een aantal locaties is waar wel woonschepen liggen, maar waarvan het niet wenselijk is dat 

deze woonschepen daar liggen; dat aan de bewoners van de woonschepen op deze locaties is aangegeven dat de gemeente het niet 

wenselijk vindt dat deze woonschepen daar liggen; dat aan voornoemde bewoners van de woonschepen tevens is aangegeven dat de 

gemeente Arnhem een locatie elders in de gemeente zoekt of zal ontwikkelen; dat door de gemeente is aangegeven dat tot die tijd de 

woonschepen mogen blijven liggen binnen de gemeente en hiervoor een ligplaatsvergunning zal worden verstrekt; dat voor het 

verstrekken van genoemde vergunning alle locaties waar woonschepen liggen als ligplaats voor woonschepen dienen te zijn aangewezen; 

gelet op het bepaalde in artikel 5.3.3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem; besluit: 2. de voor ligging van 

woonschepen niet wenselijke locaties, aan te wijzen als gedeelten van het openbaar water bestemd voor het innemen van een ligplaats 

met een woonschip: - de Haven van Coers (gedeeltelijk, betreffende de ligplaats bekend als nummer 5); de Westervoortsedijk en aan de 

kop van de Van Oldebarneveldtstraat (gedeeltelijk, betreffende de ligplaatsen bekend als nummers 85 en 89a); de Boterdijk (gedeeltelijk, 

betreffende de ligplaatsen 5 t/m 11); - de ASM-haven; - de Rijnkade (gedeeltelijk, betreffende de ligplaats bekend als nummer 162); de 

Nieuwe Haven (gedeeltelijk, betreffende 8 ligplaatsen). een en ander voorzover gearceerd is aangegeven op de bij dit besluit behorende 

en als zodanig gewaarmerkte kaarten.” 

https://arnhemspeil.nl/docs/2007-05-22-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-niet-

compleet.pdf 

https://arnhemspeil.nl/docs/2007-07-11-gemeente-arnhem-publicatie-aanwijzingsbesluit-

woonbootlocaties.pdf 

 

Op 22 mei 2007 stuurt het college van B&W van Arnhem een raadsbrief aan de voorzitter van de gemeenteraad 

t.b.v. de commissiebehandeling. In die raadsbrief is o.a. opgenomen dat alle woonboten in Arnhem een 

ligplaatsvergunning krijgen op basis van de APV en dat alle locaties worden aangewezen in het 

aanwijzingsbesluit. 

In de raadsbrief is ook opgenomen dat de gemeente Arnhem een resultaatverplichting op zich heeft genomen 

om een nieuwe locatie voor minimaal 35 boten te ontwikkelen. De opgave voor het ontwikkelen van die locatie 

is opgenomen als randvoorwaarde voor het te ontwikkelen gebied Stadsblokken/Meinerswijk. 

 
 

https://arnhemspeil.nl/docs/2007-05-22-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-niet-compleet.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2007-05-22-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-niet-compleet.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2007-05-22-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-niet-compleet.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-05-22-gemeente-arnhem-brief-gemeenteraad-woonbotenbeleid-resultaatverplichting-randvoorwaarde-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
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https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-05-22-gemeente-arnhem-brief-gemeenteraad-woonbotenbeleid-

resultaatverplichting-randvoorwaarde-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf 

 

Op 12 juni 2007 brengt het College van B&W doormiddel van een raadscommissiebrief en raadsvoorstel 

“Woonbotenbeleid (APV wijziging hoofdstuk woonschepen)” de regulering van het wonen op water in het finale 

stadium. Op 22 mei 2007 heeft het college besloten over een viertal onderwerpen: a. het definitieve 

aanwijzingsbesluit voor ligplaatsen; b. het model voor een ligplaatsvergunning; c. het model voor het 

huurcontract en d. de locatiespecifieke huurprijsberekening (Boterdijk en Onderlangs). Het slotakkoord van de 

regulering is op 25 juni 2007 door de gemeenteraad als een nieuw hoofdstuk Woonschepen van de APV 

vastgesteld. 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-05-22-gemeente-arnhem-brief-gemeenteraad-woonbotenbeleid-resultaatverplichting-randvoorwaarde-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-05-22-gemeente-arnhem-brief-gemeenteraad-woonbotenbeleid-resultaatverplichting-randvoorwaarde-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-05-22-gemeente-arnhem-brief-gemeenteraad-woonbotenbeleid-resultaatverplichting-randvoorwaarde-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
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https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-06-12-gemeente-arnhem-woonbotenbeleid-apv-wijziging-

hoofdstuk-woonschepen.pdf 

 

Wethouder van Bodegraven tracht achteraf in het behandelresultaat “woonbotenbeleid” de afspraken nog af te 

zwakken door aan te geven dat de opgenomen “randvoorwaarde voor de ontwikkeling van het gebied 

Stadsblokken/Meinerswijk te stellig is geformuleerd. De passage in het raadsvoorstel is echter het resultaat van 

jarenlang overleggen en onderhandelen met de bewoners, de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO), de 

overkoepelende woonboten vereniging van Arnhem het Normaal Arnhems Peil (NAP) en de commissie van de 

gemeenteraad die het woonbotenbeleid samen met de betrokken ambtenaren aan het opstellen is. Het kan 

niet de bedoeling zijn dat één wethouder even achteraf zo’n belangrijke randvoorwaarde eenzijdig intrekt. De 

opdracht tot het ontwikkelen van de gewenste locaties in Stadsblokken / Meinerswijk wordt dan ook bevestigd 

middels een Raadsopdracht op 12 september 2007. 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-06-12-gemeente-arnhem-woonbotenbeleid-apv-wijziging-hoofdstuk-woonschepen.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-06-12-gemeente-arnhem-woonbotenbeleid-apv-wijziging-hoofdstuk-woonschepen.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-09-12-gemeente-arnhem-nota-van-uitgangspunten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-06-12-gemeente-arnhem-woonbotenbeleid-apv-wijziging-hoofdstuk-woonschepen.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-06-12-gemeente-arnhem-woonbotenbeleid-apv-wijziging-hoofdstuk-woonschepen.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-06-12-gemeente-arnhem-woonbotenbeleid-apv-wijziging-hoofdstuk-woonschepen.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-06-12-gemeente-arnhem-woonbotenbeleid-wijziging-apv-hoofdstuk-

woonschepen-behandelresultaat-informatie-vergadering.pdf 

 

Op 13 juli 2007 ontvangen we onze concept vergunning voor onze originele/oude ligplaats locatie aan de 

Westervoortsedijk 85 ter voorbereiding op het ongewenst verklaren in afwachting van het de op te leveren 

gewenste ligplaats buiten de Nieuwe Haven. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-07-13-gemeente-arnhem-concept-ligplaatsvergunning-en-

huurovereenkomst-westervoortsedijk-85-oude-locatie.pdf 

 

Op 12 september 2007 wordt de resultaatverplichting voor het ontwikkelen van een locatie voor woonboten in 

actie om gezet doormiddel van de daadwerkelijke raadsopdracht vanuit de gemeenteraad in de nota van 

uitgangspunten Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk. 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-09-12-gemeente-arnhem-nota-van-uitgangspunten-

gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-06-12-gemeente-arnhem-woonbotenbeleid-wijziging-apv-hoofdstuk-woonschepen-behandelresultaat-informatie-vergadering.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-06-12-gemeente-arnhem-woonbotenbeleid-wijziging-apv-hoofdstuk-woonschepen-behandelresultaat-informatie-vergadering.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-07-13-gemeente-arnhem-concept-ligplaatsvergunning-en-huurovereenkomst-westervoortsedijk-85-oude-locatie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-07-13-gemeente-arnhem-concept-ligplaatsvergunning-en-huurovereenkomst-westervoortsedijk-85-oude-locatie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-07-13-gemeente-arnhem-concept-ligplaatsvergunning-en-huurovereenkomst-westervoortsedijk-85-oude-locatie.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-09-12-gemeente-arnhem-nota-van-uitgangspunten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-09-12-gemeente-arnhem-nota-van-uitgangspunten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-09-12-gemeente-arnhem-nota-van-uitgangspunten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-07-13-gemeente-arnhem-concept-ligplaatsvergunning-en-huurovereenkomst-westervoortsedijk-85-oude-locatie.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-09-12-gemeente-arnhem-nota-van-uitgangspunten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
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Op 15 november 2007 en 17 december 2007 ontvangen we van de gemeente Arnhem bericht dat ze onze 

tijdelijke ongewenste locatie willen verplaatsen i.v.m. de planning om de verslaafdenopvang boot naast onze 

woonboot te plaatsen. 

 
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-11-15-gemeente-arnhem-plaatsing-de-boei-niet-mogelijk-op-andere-locatie-

ivm-woonboten-maar-wel-mogelijk-naast-woonboot-aan-billitionkade-nieuwe-haven.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-12-17-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-definitieve-ligplaats-van-de-boei-

nieuwe-haven.pdf 

 

Op 13 december 2007 publiceert de Gelderlander een artikel over de aanvang van het project van de heer 

Kalsbeek om de kade aan de Westervoortsedijk waar onze woonboot gelegen is op te hogen. In het artikel is 

onze vraag opgenomen waar onze woonboot heen moet en de heer Kalsbeek antwoord dat de aannemer dat 

wel gaat regelen. 

 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/werkzaamheden-aan-billitonkade-en-nieuwe-havenweg-van-

start~afca54fe/   

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-11-15-gemeente-arnhem-plaatsing-de-boei-niet-mogelijk-op-andere-locatie-ivm-woonboten-maar-wel-mogelijk-naast-woonboot-aan-billitionkade-nieuwe-haven.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-12-17-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-definitieve-ligplaats-van-de-boei-nieuwe-haven.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-11-15-gemeente-arnhem-plaatsing-de-boei-niet-mogelijk-op-andere-locatie-ivm-woonboten-maar-wel-mogelijk-naast-woonboot-aan-billitionkade-nieuwe-haven.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-11-15-gemeente-arnhem-plaatsing-de-boei-niet-mogelijk-op-andere-locatie-ivm-woonboten-maar-wel-mogelijk-naast-woonboot-aan-billitionkade-nieuwe-haven.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-12-17-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-definitieve-ligplaats-van-de-boei-nieuwe-haven.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-12-17-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-definitieve-ligplaats-van-de-boei-nieuwe-haven.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/werkzaamheden-aan-billitonkade-en-nieuwe-havenweg-van-start~afca54fe/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/werkzaamheden-aan-billitonkade-en-nieuwe-havenweg-van-start~afca54fe/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/werkzaamheden-aan-billitonkade-en-nieuwe-havenweg-van-start~afca54fe/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/werkzaamheden-aan-billitonkade-en-nieuwe-havenweg-van-start~afca54fe/
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2008 
 

Op 7 februari 2008 ontvangen van de heer Kalsbeek een brief met daarin de aankondiging dat we mee moeten 

werken met de verplaatsing naar een tijdelijke locatie en indien we geen medewerking verlenen de gemeente 

genoodzaakt is om bestuursrechtelijke maatregelen te nemen en ons onder bestuurlijk dwang onze woonboot 

zonder onze toestemming of medewerking zullen verplaatsen. We hebben de weken ervoor alles op alles 

gesteld om ervoor te zorgen dat de gemeente Arnhem duidelijke afspraken met ons maakt en garanties afgeeft 

dat onze voorzieningen netjes geregeld worden. We hebben namelijk twee kleine kinderen en we maken ons 

ontzettend zorgen over de manier hoe de gemeente Arnhem met ons omgaat. Tijdens de voorlopige 

voorziening die hierop volgt stelt de rechter ons volledig in het gelijk. 

 

 
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-07-gemeente-arnhem-juridische-zaken-brief-toepassen-bestuursdwang-

verhalen-woonboot-bewoner-nieuwe-haven.pdf 

 

Op 8 februari 2008 ontvangen we ter voorbereiding op het gewijzigde aanwijzingsbesluit en ter voorbereiding 

op het ongewenst verklaren de hervaststelling van ons adres Westervoorstedijk 85 voor onze ligplaats op de 

originele/oude locatie. 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-07-gemeente-arnhem-juridische-zaken-brief-toepassen-bestuursdwang-verhalen-woonboot-bewoner-nieuwe-haven.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-07-gemeente-arnhem-juridische-zaken-brief-toepassen-bestuursdwang-verhalen-woonboot-bewoner-nieuwe-haven.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-07-gemeente-arnhem-juridische-zaken-brief-toepassen-bestuursdwang-verhalen-woonboot-bewoner-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-08-gemeente-arnhem-hertoekenning-adres-westervoortsedijk-85-oude-locatie-nav-aanwijzingsbesluit.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-08-gemeente-arnhem-hertoekenning-adres-westervoortsedijk-85-

oude-locatie-nav-aanwijzingsbesluit.pdf 

 

Op 8 februari 2008 hebben we een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente en een voorlopige voorziening 

aangevraagd bij de rechtbank om de verplaatsing onder dwang te voorkomen. In het bezwaarschrift en de 

voorlopige voorziening hebben we aangegeven dat we ervan uit gaan dat de rechter ook vindt dat de 

gemeenteambtenaren beter hun best had kunnen doen om ons gerust te stellen en dat de rechter van oordeel 

is dat de kosten alsnog voor rekening van de gemeente komen en dat ze verplicht worden alsnog z.s.m. met ons 

de afspraken en voorzieningen op een nette wijze af te handelen en op te leveren. En inderdaad. De rechter 

was het volledig met ons eens en stuurde de ambtenaren en juristen samen met ons de gang op zodat ze alsnog 

hun zaken netjes op kosten van de gemeente Arnhem met ons zouden regelen. Dit was in onze ogen echter wel 

meteen de aanleiding dat de gemeente Arnhem er jaar in jaar uit alles aan gedaan heeft om ons kapot te 

maken. Wij wijten de tegenwerking die we sindsdien ontvangen grotendeels aan dit moment. 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-08-woonbootbewoner-nieuwehaven-bezwaarschrift-aan-

gemeente-arnhem-tav-voornemen-om-ons-onder-dwang-te-verplaatsen.pdf  

 

Op 12 februari 2008 hebben we tijdens het overleg met wethouder Bart van Eeten de volgende afspraken 

gemaakt over onze tijdelijke ongewenst verklaarde locatie waar de gemeente Arnhem de verslaafdenopvang 

naast wilde plaatsen: 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-08-gemeente-arnhem-hertoekenning-adres-westervoortsedijk-85-oude-locatie-nav-aanwijzingsbesluit.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-08-gemeente-arnhem-hertoekenning-adres-westervoortsedijk-85-oude-locatie-nav-aanwijzingsbesluit.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-08-woonbootbewoner-nieuwehaven-bezwaarschrift-aan-gemeente-arnhem-tav-voornemen-om-ons-onder-dwang-te-verplaatsen.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-08-woonbootbewoner-nieuwehaven-bezwaarschrift-aan-gemeente-arnhem-tav-voornemen-om-ons-onder-dwang-te-verplaatsen.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-08-woonbootbewoner-nieuwehaven-bezwaarschrift-aan-gemeente-arnhem-tav-voornemen-om-ons-onder-dwang-te-verplaatsen.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-12-gemeente-arnhem-afspraken-woonbootbewoner-nieuwehaven-mbt-nieuwe-tijdelijk-ligplaats-tav-komst-de-boei.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-08-gemeente-arnhem-hertoekenning-adres-westervoortsedijk-85-oude-locatie-nav-aanwijzingsbesluit.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-08-gemeente-arnhem-hertoekenning-adres-westervoortsedijk-85-oude-locatie-nav-aanwijzingsbesluit.pdf
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https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-12-gemeente-arnhem-afspraken-woonbootbewoner-

nieuwehaven-mbt-nieuwe-tijdelijk-ligplaats-tav-komst-de-boei.pdf 

 

Op 21 februari 2008 draagt InnovatieNetwerk en bureau Stroming een ontwerpvoorstel aan voor de 

ontwikkelingsvisie Stadsblokken Meinerswijk waarin een oplossing voor het woonbotendossier is opgenomen 

waarbij in een nieuw te graven rivier woonboten en experimentele kribwoningen geplaatst kunnen worden 

zodat er voldaan kan worden aan de resultaatverplichting.  

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-21-innovatienetwerk-bureau-stroming-bv-brochure-

stadsblokken-meinerswijk.pdf 

 

Op 3 maart 2008 stelt woonbotenvereniging NAP (Normaal Arnhems Peil) een plan voor om ligplaatsen te 

creëren in het gebied Stadsblokken Meinerswijk: 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-12-gemeente-arnhem-afspraken-woonbootbewoner-nieuwehaven-mbt-nieuwe-tijdelijk-ligplaats-tav-komst-de-boei.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-12-gemeente-arnhem-afspraken-woonbootbewoner-nieuwehaven-mbt-nieuwe-tijdelijk-ligplaats-tav-komst-de-boei.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-03-03-nap-voorstel-woonbootlocaties-gewenste-ligplaatsen-meinerswijk-stadsblokken.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-21-innovatienetwerk-bureau-stroming-bv-brochure-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-21-innovatienetwerk-bureau-stroming-bv-brochure-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-03-03-nap-voorstel-woonbootlocaties-gewenste-ligplaatsen-meinerswijk-stadsblokken.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-02-12-gemeente-arnhem-afspraken-woonbootbewoner-nieuwehaven-mbt-nieuwe-tijdelijk-ligplaats-tav-komst-de-boei.pdf
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https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-03-03-nap-voorstel-woonbootlocaties-gewenste-ligplaatsen-

meinerswijk-stadsblokken.pdf 

 

Op 5 augustus 2008 zijn we genoodzaakt om een klacht in te dienen tegen de heer Kalsbeek, de heer Hengeveld 

en wethouder van Eeten omdat ondanks de duidelijke afspraken die gemaakt zijn met de betreffende 

ambtenaren en wethouder er weinig tot niets aan gedaan wordt om ons gezin te ontzien tijdens de 

kadeophoging. Afspraken worden niet nagekomen, voorzieningen worden zonder overleg verwijderd en de 

nieuwe voorzieningen op de nieuwe tijdelijke locatie zijn niet geregeld en er wordt ook geen medewerking 

geleverd om de voorzieningen aan te leggen: 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-08-05-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-

arnhem-over-afhandeling-verplaatsing-ivm-kadeophoging-en-de-boei.pdf  

 

Op 22 augustus 2008 vindt er naar aanleiding van onze klacht nog een gesprek plaats met wethouder van Eeten 

en de heer Kalsbeek waarin nogmaals nieuwe afspraken gemaakt worden over de verdere samenwerking en 

verplaatsing naar de derde tijdelijke locatie in afwachting van het nakomen van de resultaatverplichting en het 

opleveren van de daadwerkelijke definitieve ligplaats buiten de Nieuwe Haven.  

Op de derde tijdelijke locatie wordt door het project van de heer Kalsbeek (vernieuwing kadewand) de 

kadewand twee meter hoger waardoor onze loopbrug niet meer zal voldoen. De heer Kalsbeek stelt als 

oplossing voor om de woonboot uit de kant te plaatsen zodat er een langere loopbrug geplaatst kan worden. De 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-03-03-nap-voorstel-woonbootlocaties-gewenste-ligplaatsen-meinerswijk-stadsblokken.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-03-03-nap-voorstel-woonbootlocaties-gewenste-ligplaatsen-meinerswijk-stadsblokken.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-03-03-nap-voorstel-woonbootlocaties-gewenste-ligplaatsen-meinerswijk-stadsblokken.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-08-05-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-over-afhandeling-verplaatsing-ivm-kadeophoging-en-de-boei.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-08-05-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-over-afhandeling-verplaatsing-ivm-kadeophoging-en-de-boei.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-08-22-gemeente-arnhem-afspraken-woonbootbewoner-nieuwehaven-tav-project-verbetering-westervoortsedijk-fase-2-tk-220808.pdf
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gemeente vraagt de hoogtegegevens op van onze woonboot en geeft aan het plan verder uit te gaan werken 

zodat onze woonboot voor ons gezin bereikbaar blijft. De door de heer Kalsbeek aangedragen oplossing en 

uitwerking blijkt vervolgens levensgevaarlijke consequenties met zich mee te brengen aangezien de oplossing er 

voor zorgt dat de woonboot te ver in de vaarweg komt te liggen.  

De afspraken met de gemeente Arnhem over de aansluiting van voorzieningen zoals gas en riolering worden 

ondanks de meerdere klachten niet nagekomen waardoor we dertien jaar lang hele hoge kosten hebben om 

onze woonboot te verwarmen en ook elk jaar kosten aan Rijkswaterstaat moeten betalen omdat we ons 

rioolwater niet in het riool kwijt kunnen. Op het moment van schrijven worden we hierdoor nog steeds 

benadeeld omdat de taxatie op basis van de huidige, tijdelijke en ongewenste plek wordt uitgevoerd zonder in 

achtneming van die voorzieningen zoals een gas en rioolaansluiting waardoor we bij eventuele uitkoop nog 

minder vergoeding ontvangen voor onze ligplaats. 

De gemeente Arnhem heeft ons op deze vierde tijdelijk, ongewenste en gevaarlijk locatie geplaatst en is 

stelselmatig de afspraken en verplichtingen niet nagekomen waardoor we dertien jaar lang zwaar gedupeerd 

zijn maar tracht ons nu ook nog eens op basis van die tijdelijke ongewenste en gevaarlijke locatie zonder de 

afgesproken op te leveren voorzieningen voor een veel te laag bedrag uit te kopen. Het wordt zo wel heel 

aantrekkelijk en winstgevend voor een gemeentebestuur om onbetrouwbaar te zijn naar haar inwoners.  

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-08-22-gemeente-arnhem-afspraken-woonbootbewoner-nieuwehaven-

tav-project-verbetering-westervoortsedijk-fase-2-tk-220808.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-08-22-gemeente-arnhem-afspraken-woonbootbewoner-nieuwehaven-tav-project-verbetering-westervoortsedijk-fase-2-tk-220808.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-08-22-gemeente-arnhem-afspraken-woonbootbewoner-nieuwehaven-tav-project-verbetering-westervoortsedijk-fase-2-tk-220808.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-08-22-gemeente-arnhem-afspraken-woonbootbewoner-nieuwehaven-tav-project-verbetering-westervoortsedijk-fase-2-tk-220808.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-08-22-gemeente-arnhem-afspraken-woonbootbewoner-nieuwehaven-tav-project-verbetering-westervoortsedijk-fase-2-tk-220808.pdf
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Op 2 september 2008 ontvangen we van de heer Kalsbeek vanuit 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 buiten de Nieuwe Haven. Zodra de derde tijdelijke ligplaats eindelijk 

opgeleverd wordt door de gemeente laten we onze woonboot tot op de cm nauwkeurig volgens de 

aangeleverde tekening van de heer Kalsbeek plaatsen. Een tijdelijke ligplaats die de gemeente heeft 

opgetekend en die de gemeente Arnhem op heeft genomen in het aanwijzingsbesluit, vergund heeft en ons 

jaarlijks huur voor laat betalen. Een jaar later blijkt deze tijdelijke ligplaats een levensgevaarlijke plek te zijn voor 

ons gezin. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-02-gemeente-arnhem-tekening-tijdelijke-ongewenste-ligplaatst-

westervoortsedijk-85-arnhem.pdf 

 

Op 16 september 2008 ontvangen we een reactie van de heer Kalsbeek waarin hij voorstelt om de constructie 

die hij bedacht heeft en waarvoor hij de locatietekening heeft opgeleverd op 2 september te gaan regelen met 

Scheepsreparatiebedrijf Misti om deze te laten bouwen. Ondanks dat hij dit aanbiedt laat hij het op dit punt 

echter ook afweten en komen we weer in de klachtenprocedures terecht.  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-16-gemeente-arnhem-afspraken-woonbootbewoner-nieuwehaven-

mbt-loopbrug-tijdelijke-ligplaats.pdf 

 

Op 17 september 2008 zijn we nogmaals genoodzaakt om een klacht in te dienen tegen de heer Kalsbeek 

omdat hij nogmaals zijn afspraken niet nakomt, de voorzieningen wederom niet geregeld zijn en er alsnog 

weinig tot geen medewerking verleend wordt waardoor ons gezin continu met stress en problemen opgezadeld 

wordt: 

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
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-02-gemeente-arnhem-tekening-tijdelijke-ongewenste-ligplaatst-westervoortsedijk-85-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-16-gemeente-arnhem-afspraken-woonbootbewoner-nieuwehaven-mbt-loopbrug-tijdelijke-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-16-gemeente-arnhem-afspraken-woonbootbewoner-nieuwehaven-mbt-loopbrug-tijdelijke-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-16-gemeente-arnhem-afspraken-woonbootbewoner-nieuwehaven-mbt-loopbrug-tijdelijke-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-17-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-landelijke-meldpunt-mbt-project-de-boei-en-kadeophoging-westervoortsedijk-gemeente-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/2008-09-17-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-landelijke-meldpunt-

mbt-project-de-boei-en-kadeophoging-westervoortsedijk-gemeente-arnhem.pdf 

 

Op 25 september 2008 tekenen we bezwaar aan tegen het verzoek van de gemeente om vrijstelling ten 

behoeve van het plaatsen van de verslaafdenopvang naast onze derde tijdelijke ligplaats omdat de gemeente 

stelselmatig haar afspraken niet na nakomt en wij ons grote zorgen maken over de combinatie van verslaafden 

en onze kleine kinderen die op dezelfde kade spelen en we ons zorgen maken over de omzet van ons bedrijf aan 

huis. De gemeente geeft aan dat ze het niet eens zijn met ons bezwaar en geeft aan beheersmaatregelen op te 

willen nemen om overlast te voorkomen en dat we eventueel een verzoek tot planschade zouden kunnen 

indienen bij de gemeente. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-25-gemeente-arnhem-verzoek-om-vrijstelling-ten-behoeve-van-

plaatsen-van-verslaafdenopvang-de-boei-in-de-nieuwe-haven-2030-2100-vrom.pdf 

 

Op 30 september 2008 breiden wij onze klacht tegen de heer Kalsbeek verder uit aangezien de gemeente 

Arnhem nog altijd haar afspraken niet nakomt, de voorzieningen nog steeds niet geregeld heeft en er alsnog 

weinig tot geen medewerking verleend wordt waardoor ons gezin continu met stress en problemen opgezadeld 

wordt. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-30-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-

mbt-gebrek-aan-medewerking-tijdens-project-nieuwehaven-en-de-boei.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-17-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-landelijke-meldpunt-mbt-project-de-boei-en-kadeophoging-westervoortsedijk-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-17-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-landelijke-meldpunt-mbt-project-de-boei-en-kadeophoging-westervoortsedijk-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-02-gemeente-arnhem-tekening-tijdelijke-ongewenste-ligplaatst-westervoortsedijk-85-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-25-gemeente-arnhem-verzoek-om-vrijstelling-ten-behoeve-van-plaatsen-van-verslaafdenopvang-de-boei-in-de-nieuwe-haven-2030-2100-vrom.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-25-gemeente-arnhem-verzoek-om-vrijstelling-ten-behoeve-van-plaatsen-van-verslaafdenopvang-de-boei-in-de-nieuwe-haven-2030-2100-vrom.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-02-gemeente-arnhem-tekening-tijdelijke-ongewenste-ligplaatst-westervoortsedijk-85-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-30-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-mbt-gebrek-aan-medewerking-tijdens-project-nieuwehaven-en-de-boei.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-30-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-mbt-gebrek-aan-medewerking-tijdens-project-nieuwehaven-en-de-boei.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-09-25-gemeente-arnhem-verzoek-om-vrijstelling-ten-behoeve-van-plaatsen-van-verslaafdenopvang-de-boei-in-de-nieuwe-haven-2030-2100-vrom.pdf
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Op 10 oktober 2008 moeten we nogmaals een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank omdat de 

gemeente ondanks dat ze hun afspraken niet nakomen, de voorzieningen niet opleveren ons wederom 

bedreigen met het onder dwang verplaatsen van onze woonboot.  

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-10-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aanvraag-voorlopige-

voorziening-rechtbank-arnhem-ivm-aankondiging-toepassing-bestuursdwang.pdf 

 

Op 19 oktober 2008 moeten we nogmaals de klacht tegen de heer Kalsbeek uitbreiden omdat de gemeente 

ondanks dat ze hun afspraken niet nakomen en de voorzieningen niet opleveren ons wederom willen 

verplaatsen naar nog weer een tijdelijke tussentijdse ligplaats (onder dwang) en ons voor de kosten willen laten 

opdraaien en vervolgens ons ook voor de kosten willen laten opdraaien voor een loopbrugconstructie die 

ondeugdelijk is. Wij hebben niet om die ophoging van de kade gevraagd, onze oude loopbrug voldoet niet meer 

dankzij de aanpassing waardoor wij niet meer aan boord kunnen komen met onze kleine kinderen en de overige 

bewoners in de Nieuwe Haven hebben vanwege de ophoging van de kade ook een nieuwe verlengde brug 

gekregen om die problemen op te lossen. In de klacht hebben we de vreemde constructie opgenomen die de 

heer Kalsbeek heeft aangedragen als oplossing voor onze derde tijdelijke ongewenste ligplaats waarbij we 12 

meter uit de kant komen te liggen en waarbij er een veel te zware brug op ons dek zou komen te liggen 

waardoor we schade zouden oplopen en niet meer zelfstandig zouden kunnen verplaatsen zonder een kraan in 

te huren. De gemeente dreigde vervolgens dat indien we deze oplossing van de heer Kalsbeek niet zouden 

accepteren we geen oplossing zouden krijgen waardoor we niet meer aan boord van onze woonboot zouden 

kunnen komen met ons gezin. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-10-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aanvraag-voorlopige-voorziening-rechtbank-arnhem-ivm-aankondiging-toepassing-bestuursdwang.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-10-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aanvraag-voorlopige-voorziening-rechtbank-arnhem-ivm-aankondiging-toepassing-bestuursdwang.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-10-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aanvraag-voorlopige-voorziening-rechtbank-arnhem-ivm-aankondiging-toepassing-bestuursdwang.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-19-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-klacht-aan-de-gemeente-arnhem-mbt-brugconstructie-voorzieningen-en-verhuizing-naar-nog-weer-een-tijdelijke-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-10-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aanvraag-voorlopige-voorziening-rechtbank-arnhem-ivm-aankondiging-toepassing-bestuursdwang.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-19-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-klacht-aan-de-gemeente-

arnhem-mbt-brugconstructie-voorzieningen-en-verhuizing-naar-nog-weer-een-tijdelijke-ligplaats.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-19-woonbootbewoner-nieuwehaven-bezwaarschrift-aan-gemeente-

arnhem-voorzieningen-tijdelijke-ligplaats.pdf 

 

Op 24 oktober 2008 ontvangen we wederom een brief van de gemeente Arnhem waarin ze dreigen om ons 

wederom onder dwang te verplaatsen indien we geen gehoor geven aan de eis van de gemeente dat we ons 

naar de tweede tijdelijke ligplaats verplaatsen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-24-gemeente-arnhem-aankondiging-toepassing-bestuursdwang-

verhalen-woonschip-woonbootbewoner-nieuwehaven.pdf 

 

Op 6 november 2008 vindt de rechtszaak plaats m.b.t. de behandeling van onze voorlopige voorziening en 

worden we weer in het gelijk gesteld door de rechtbank. Wij gaan akkoord met drie keer verplaatsen 

(uiteindelijk vier keer) naar een tijdelijke ligplaats maar de gemeente Arnhem moet alsnog alle afspraken die ze 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-19-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-klacht-aan-de-gemeente-arnhem-mbt-brugconstructie-voorzieningen-en-verhuizing-naar-nog-weer-een-tijdelijke-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-19-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-klacht-aan-de-gemeente-arnhem-mbt-brugconstructie-voorzieningen-en-verhuizing-naar-nog-weer-een-tijdelijke-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-19-woonbootbewoner-nieuwehaven-bezwaarschrift-aan-gemeente-arnhem-voorzieningen-tijdelijke-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-19-woonbootbewoner-nieuwehaven-bezwaarschrift-aan-gemeente-arnhem-voorzieningen-tijdelijke-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-24-gemeente-arnhem-aankondiging-toepassing-bestuursdwang-verhalen-woonschip-woonbootbewoner-nieuwehaven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-24-gemeente-arnhem-aankondiging-toepassing-bestuursdwang-verhalen-woonschip-woonbootbewoner-nieuwehaven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-24-gemeente-arnhem-aankondiging-toepassing-bestuursdwang-verhalen-woonschip-woonbootbewoner-nieuwehaven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-11-06-rechtbank-arnhem-woonbootbewoner-nieuwehaven-gemeente-arnhem-procesverbaal-tav-verplaatsing-naar-tijdelijke-ligplaats-awb-08-4867.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-19-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-klacht-aan-de-gemeente-arnhem-mbt-brugconstructie-voorzieningen-en-verhuizing-naar-nog-weer-een-tijdelijke-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-10-24-gemeente-arnhem-aankondiging-toepassing-bestuursdwang-verhalen-woonschip-woonbootbewoner-nieuwehaven.pdf
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gemaakt hebben nakomen en betalen voor de kosten van de verhuizingen en de aanpassingen aan onze 

tijdelijke ligplaatsen. En ja… rechter van Eeten we gaan er vanuit dat het een toevalligheid betreft… 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-11-06-rechtbank-arnhem-woonbootbewoner-nieuwehaven-gemeente-

arnhem-procesverbaal-tav-verplaatsing-naar-tijdelijke-ligplaats-awb-08-4867.pdf 

 

Op 25 november 2008 ontvangen we een reactie van de heer Kalsbeek waarin hij aangeeft dat de gemeente 

Arnhem contact met ons gaat opnemen om de aansluiting met de riolering te regelen en daarnaast geeft hij aan 

dat hij zijn tekening gaat aanleveren t.b.v. de vergunningen/goedkeuring van het Waterschap m.b.t. het 

aanbrengen van de loopbrugconstructie. Ondanks onze meerdere klachten neemt de afdeling riolering echter 

geen contact met ons op en wordt de aansluiting ook niet gerealiseerd terwijl 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-11-25-gemeente-arnhem-mail-kalsbeek-tav-goedkeuring-waterschap-

mbt-aanbrengen-loopbrugconstructie-en-riolering-westervoortsedijk-85.pdf 

 

Op 1 december 2008 wordt het bestemmingsplan “Rivierzone” voorgelegd om te bepalen of deze kan worden 

doorgeleid naar de meningsvormende fase. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-11-06-rechtbank-arnhem-woonbootbewoner-nieuwehaven-gemeente-arnhem-procesverbaal-tav-verplaatsing-naar-tijdelijke-ligplaats-awb-08-4867.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-11-06-rechtbank-arnhem-woonbootbewoner-nieuwehaven-gemeente-arnhem-procesverbaal-tav-verplaatsing-naar-tijdelijke-ligplaats-awb-08-4867.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-11-25-gemeente-arnhem-mail-kalsbeek-tav-goedkeuring-waterschap-mbt-aanbrengen-loopbrugconstructie-en-riolering-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-11-25-gemeente-arnhem-mail-kalsbeek-tav-goedkeuring-waterschap-mbt-aanbrengen-loopbrugconstructie-en-riolering-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-11-25-gemeente-arnhem-mail-kalsbeek-tav-goedkeuring-waterschap-mbt-aanbrengen-loopbrugconstructie-en-riolering-westervoortsedijk-85.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/2008-11-06-rechtbank-arnhem-woonbootbewoner-nieuwehaven-gemeente-arnhem-procesverbaal-tav-verplaatsing-naar-tijdelijke-ligplaats-awb-08-4867.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-11-25-gemeente-arnhem-mail-kalsbeek-tav-goedkeuring-waterschap-mbt-aanbrengen-loopbrugconstructie-en-riolering-westervoortsedijk-85.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2008-12-01-gemeente-arnhem-vaststellen-van-het-bestemmingsplan-

rivierzone.pdf 

Op 25 december 2008 treedt het aanwijzingsbesluit woonbootlocaties in werking waarin het College van B&W 

stelt dat: 

“In de notitie ‘Woonschepen; uitwerking kader en onderbouwing locaties” d.d. 17 mei 2005, vastgesteld door het College van 

Burgemeester en Wethouders op 27 september 2005, het beleid met betrekking tot de aanwijzing van ligplaatsen voor woonschepen is 

vastgesteld; dat in deze notitie locaties zijn aangewezen waar ligplaats mag worden ingenomen met woonschepen; dat in voornoemde 

notitie is aangegeven dat er een aantal locaties is waar wel woonschepen liggen, maar waarvan het niet wenselijk is dat deze 

woonschepen daar liggen; dat aan de bewoners van de woonschepen op deze locaties is aangegeven dat de gemeente het niet wenselijk 

vindt dat deze woonschepen daar liggen; dat aan voornoemde bewoners van de woonschepen tevens is aangegeven dat de gemeente 

Arnhem een locatie elders in de gemeente zoekt of zal ontwikkelen; dat door de gemeente is aangegeven dat tot die tijd de woonschepen 

mogen blijven liggen binnen de gemeente en hiervoor een ligplaatsvergunning zal worden verstrekt; dat voor het verstrekken van 

genoemde vergunning alle locaties waar woonschepen liggen als ligplaats voor woonschepen dienen te zijn aangewezen; gelet op het 

bepaalde in artikel 5.3.3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem; de voor ligging van woonschepen niet 

wenselijke locaties, aan te wijzen als gedeelten van het openbaar water bestemd voor het innemen van een ligplaats met een woonschip: 

de Westervoortsedijk 85” 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-12-25-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties.pdf  

  

https://arnhemspeil.nl/docs/2008-12-01-gemeente-arnhem-vaststellen-van-het-bestemmingsplan-rivierzone.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2008-12-01-gemeente-arnhem-vaststellen-van-het-bestemmingsplan-rivierzone.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/2008-12-25-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2008-12-01-gemeente-arnhem-vaststellen-van-het-bestemmingsplan-rivierzone.pdf
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2009 

 
Op 3 februari 2009 dient Shell een bezwaarschrift in op het wijzigingsbesluit woonbootlocaties specifiek voor de 

intentie van de gemeente Arnhem om onze derde tijdelijke ligplaats zover uit de kant te plaatsen.  

De olietankers van de Shell die meerdere keren per dag de haven aandoen om heel Oost-Nederland van 

brandstof te voorzien ondervinden hinder van onze woonboot die in de vaarroute geplaatst is door de 

gemeente Arnhem. De heer Nikkessen senior Auditer en Risicomanager bij Gemeente Arnhem maakt met ons 

en Shell bij ons thuis een afspraak om het gevaar van de situatie in te schatten. Tijdens het overleg wordt met 

ons en Shell afgesproken dat de gemeente Arnhem een onafhankelijk bureau onderzoek zal laten doen naar de 

situatie en indien uit het veiligheidsonderzoek blijkt dat we inderdaad op een gevaarlijke locatie liggen wordt 

aangegeven dat de gemeente ons richting de kant en uit de vaarroute zal verplaatsen. Wij zijn hiermee akkoord 

gegaan nadat we van de heer Nikkessen te horen hebben gekregen dat de kosten van de verplaatsing voor de 

gemeente Arnhem zouden zijn. 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-02-03-shell-bezwaar-wijziging-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-

westervoortsedijk-arnhem-ivm-veiligheid.pdf 

 

Op 19 maart 2009 ontvangen we van juridische zaken van de gemeente Arnhem een e-mail 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 Shell bezwaar had aangetekend i.v.m. de vaarroute van de 

olietankers en onze woonboot. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-02-03-shell-bezwaar-wijziging-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-westervoortsedijk-arnhem-ivm-veiligheid.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-02-03-shell-bezwaar-wijziging-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-westervoortsedijk-arnhem-ivm-veiligheid.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-02-03-shell-bezwaar-wijziging-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-westervoortsedijk-arnhem-ivm-veiligheid.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/2009-02-03-shell-bezwaar-wijziging-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-westervoortsedijk-arnhem-ivm-veiligheid.pdf
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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 

 

Op 2 februari 2009 ontvangt één van de bewoners van een ongewenst verklaarde woonboot in de ASM haven 

een uitspraak van de gemeente Arnhem op zijn bezwaarschrift tegen de veel te hoge WOZ aanslag. De bewoner 

wordt in het ongelijk gesteld omdat zijn woonboot en ligplaats een vergelijkbare waarde zouden hebben met 

woonboten op andere locaties zoals de Boterdijk, Rosandepolder en de Westervoortsedijk 93. Er zijn twee 

zaken opmerkelijk aan deze uitspraak.  

Ten eerste maakt de gemeente Arnhem op dit moment geen onderscheid tussen woonboten op de 

verschillende locaties. Dit verschil maken ze in 2020/2021 opeens wel nadat ze de ongewenst verklaarde 

woonboten op een hoopje in de Nieuwe Haven hebben gelegd aan een industrieterrein. Hun ligplaats is dan 

opeens nog maar 125.000 euro waard volgens de heer van der Logt, ambtenaar van de gemeente Arnhem die 

betrokken is om de bewoners te benadelen bij de uitkoop.  

Het tweede punt wat opmerkelijk is betreft de drie opties die de gemeente Arnhem voorbij heeft laten gaan om 

een oplossing te vinden voor de ongewenst verklaarde woonboten om zo aan de resultaatverplichting te 

voldoen. Alle drie de woonboten die op dat moment te koop werden voor een zeer schappelijke prijs 

aangeboden en toch heeft de gemeente Arnhem deze oplossingen niet benut. 

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/docs/2009-02-02-gemeente-arnhem-uitspraak-op-bezwaarschrift-toekenning-te-hoge-woz-waarde-woonboot-asm-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
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https://arnhemspeil.nl/docs/2009-02-02-gemeente-arnhem-uitspraak-op-bezwaarschrift-toekenning-te-hoge-woz-waarde-

woonboot-asm-haven.pdf 

 

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. een duidelijke verwijzing naar het veiligheidsonderzoek, de consequenties en is ook een 

duidelijke verwijzing opgenomen naar de tijdelijkheid van onze ligplaats en dat we op de plek mogen blijven 

liggen totdat de gemeente Arnhem de beloofde gewenste definitieve locatie oplevert: 

“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/docs/2009-02-02-gemeente-arnhem-uitspraak-op-bezwaarschrift-toekenning-te-hoge-woz-waarde-woonboot-asm-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2009-02-02-gemeente-arnhem-uitspraak-op-bezwaarschrift-toekenning-te-hoge-woz-waarde-woonboot-asm-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-03-25-gemeente-arnhem-ligplaatsvergunning-woonboot-westervoortsedijk-85-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2009-02-02-gemeente-arnhem-uitspraak-op-bezwaarschrift-toekenning-te-hoge-woz-waarde-woonboot-asm-haven.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-03-25-gemeente-arnhem-ligplaatsvergunning-woonboot-

westervoortsedijk-85-nieuwe-haven.pdf 

 

Op 4 mei 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”. 

 

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

nikkessen.pdf 

 

Op 14 juli 2009 ontvangen we de hertoekenning van het adres Westervoortsedijk 85 voor onze nieuwe tijdelijke 

en door de gemeente Arnhem opgetekende ligplaats in afwachting van onze nieuwe gewenste ligplaats buiten 

de Nieuwe Haven zoals afgesproken doormiddel van de resultaatverplichting uit 2007.  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-03-25-gemeente-arnhem-ligplaatsvergunning-woonboot-westervoortsedijk-85-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-03-25-gemeente-arnhem-ligplaatsvergunning-woonboot-westervoortsedijk-85-nieuwe-haven.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/2009-05-04-gemeente-arnhem-opdracht-veiligheidsonderzoek-alkyon-antoine-nikkessen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-07-14-gemeente-arnhem-wijziging-locatie-adres-westervoortsedijk-85-oude-naar-tijdelijke-locatie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-03-25-gemeente-arnhem-ligplaatsvergunning-woonboot-westervoortsedijk-85-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-05-04-gemeente-arnhem-opdracht-veiligheidsonderzoek-alkyon-antoine-nikkessen.pdf


 

 

44 

 

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-07-14-gemeente-arnhem-wijziging-locatie-adres-westervoortsedijk-85-

oude-naar-tijdelijke-locatie.pdf 

 

Op 21 juli 2009 levert levert de gemeente Arnhem de “Bevindingen rapportage Stadsblokken / Meinerswijk” op 

waarin de volgende bevindingen zijn opgenomen: 

 

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-07-21-gemeente-arnhem-rapportage-bevindingen-stadsblokken-

meinerswijk.pdf 

 

Op 9 september 2009 ontvangen we een reactie van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Arnhem 

waarin heel duidelijk en ondubbelzinnig een reactie wordt gegeven op onze zorgen die we kenbaar hebben 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-07-14-gemeente-arnhem-wijziging-locatie-adres-westervoortsedijk-85-oude-naar-tijdelijke-locatie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-07-14-gemeente-arnhem-wijziging-locatie-adres-westervoortsedijk-85-oude-naar-tijdelijke-locatie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-07-21-gemeente-arnhem-rapportage-bevindingen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-07-21-gemeente-arnhem-rapportage-bevindingen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-07-21-gemeente-arnhem-rapportage-bevindingen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-18-arnhem-alkyon-veiligheidonderzoek-nieuwe-haven-A2408me2-20091218.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-07-14-gemeente-arnhem-wijziging-locatie-adres-westervoortsedijk-85-oude-naar-tijdelijke-locatie.pdf
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gemaakt over de opgeleverde ligplaatsvergunning voor onze derde tijdelijke locatie waarin geen termijn is 

opgenomen per wanneer de gemeente Arnhem onze definitieve gewenste ligplaats buiten de Nieuwe Haven 

gaat opleveren: 

“Het College van B&W heeft aan de gemeenteraad bericht dat binnen een termijn van vijf jaar na besluitvorming, juli 2007, er voor de 

woonschepen op de niet-wenselijke locaties vooruitzicht moet zijn op een andere voor woonschepen gewenste locatie.” 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-09-09-gemeente-arnhem-bevestigd-nogmaals-binnen-vijf-jaar-dient-er-

uitzicht-te-zijn-op-gewenste-ligplaats-voor-woonboot.pdf 

 

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.” 

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

A2408me2-20091218.pdf 

 

Op 21 december 2009 ontvangen we een reactie van de heer Staring van Juridische Zaken van de gemeente 

Arnhem op onze vraag van 16 december 2009 waar het onafhankelijke veiligheidsrapport blijft (Casus Shell / 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-09-09-gemeente-arnhem-bevestigd-nogmaals-binnen-vijf-jaar-dient-er-uitzicht-te-zijn-op-gewenste-ligplaats-voor-woonboot.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-09-09-gemeente-arnhem-bevestigd-nogmaals-binnen-vijf-jaar-dient-er-uitzicht-te-zijn-op-gewenste-ligplaats-voor-woonboot.pdf
https://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://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-18-arnhem-alkyon-veiligheidonderzoek-nieuwe-haven-A2408me2-20091218.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-21-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-verzoek-om-uitslag-onafhankelijk-veiligheidsrapport-casus-shell-bewoner-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-09-09-gemeente-arnhem-bevestigd-nogmaals-binnen-vijf-jaar-dient-er-uitzicht-te-zijn-op-gewenste-ligplaats-voor-woonboot.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-18-arnhem-alkyon-veiligheidonderzoek-nieuwe-haven-A2408me2-20091218.pdf
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Spaander) die opgeleverd zou worden. De heer Staring van Juridische Zaken antwoord eerst op 17 december 

dat de onderzoeksresultaten nog niet bekend zijn en dat hij die begin volgend jaar verwacht. Zodra ik om een 

contactpersoon van het onderzoeksbedrijf vraag aangezien de wethouder keiharde afspraken heeft gemaakt 

over het veiligheidsrapport krijgen we op 21 december (vier dagen later) antwoord dat hij geen contactpersoon 

heeft maar dat hij wel verwacht dat het rapport begin volgend jaar wordt opgeleverd.  

Heel toevallig is de publicatiedatum van het rapport op 18 december 2009, een dag nadat we om 

contactpersoon van het onafhankelijke onderzoeksbureau gevraagd hebben. Vervolgens houdt de gemeente 

Arnhem het veiligheidsrapport nog een half jaar in de la terwijl ze al die tijd weten dat de conclusie van het 

rapport is dat we op een zeer onveilige locatie liggen en zelfs in de vaarroute van de beroepsvaart. 

Afdelingshoofd de heer van Baalen wordt in de laatste mail van de heer Staring meegenomen in de CC en is 

vanaf dat moment al op de hoogte van het veiligheidsrapport terwijl hij een half jaar later bij oplevering van het 

rapport meteen een verzoek ontvangt van ons en de havendienst om actie te ondernemen aan de hand van de 

conclusies van het rapport. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-21-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-verzoek-om-uitslag-

onafhankelijk-veiligheidsrapport-casus-shell-bewoner-westervoortsedijk-85.pdf 

  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-21-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-verzoek-om-uitslag-onafhankelijk-veiligheidsrapport-casus-shell-bewoner-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-21-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-verzoek-om-uitslag-onafhankelijk-veiligheidsrapport-casus-shell-bewoner-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-21-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-verzoek-om-uitslag-onafhankelijk-veiligheidsrapport-casus-shell-bewoner-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-21-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-verzoek-om-uitslag-onafhankelijk-veiligheidsrapport-casus-shell-bewoner-westervoortsedijk-85.pdf
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2010 
 

Op 8 juni 2010 ontvangen we van de gemeente Arnhem eindelijk het veiligheidsrapport (nadat deze eerst een 

half jaar in de la is blijven liggen en we er eerst meerdere keren om hebben moeten vragen) 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. We vragen meteen na ontvangst van het rapport aan de havendienst wanneer het advies van het 

rapport opgevolgd kan worden en stellen meteen de omruilactie van de ponton en de woonboot voor zodat we 

een dubbele buffer tussen ons en de olietankers krijgen. De havendienst geeft aan dat ze de heer van Baalen, 

afdelingshoofd van de gemeente Arnhem voor de tweede keer onze suggestie zullen doormailen t.a.v. de 

omruilactie. 

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 

 

Op 19 juli 2010 sturen we de heer van Baalen, afdelingshoofd van de gemeente Arnhem een mail waarin we 

vragen of hij ons op de hoogte kan stellen indien er een vergunning of ontheffing zou zijn verleend voor het 

werkschip (staalverwerkingsbedrijf) die de gemeente Arnhem zonder overleg verplaatst heeft van de Nieuwe 

Kade naar een plek meteen naast onze woning waardoor we de twee jaar daaropvolgend met ons gezin 

voortdurend in de aanhoudende geluidsoverlast hebben verkeerd met een direct gevolg dat ons goed lopende 

Gold Certified Microsoft Learning Opleidingscentrum beëindigd moest worden i.v.m. de overlast. Pas nadat de 

Raad van State in ons voordeel geoordeeld heeft is de overlast afgenomen. 

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://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/2010-07-19-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-afdelingshoofd-herman-van-baalen-gemeente-arnhem-tav-overlast-werkschip-witjes-westervoortsedijk.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
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-07-19-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-afdelingshoofd-herman-

van-baalen-gemeente-arnhem-tav-overlast-werkschip-witjes-westervoortsedijk.pdf 

 

Op 17 september 2010 ontvangen we de reactie van de gemeente Arnhem op onze klacht tegen afdelingshoofd 

van Baalen die een werkschip waarvan hij wist dat het een staalbedrijf was die op de oude locatie veel 

geluidsoverlast veroorzaakte naast onze woning geplaatst heeft zonder vergunning en daarmee ons gezin twee 

jaar lang onvoorstelbaar veel leed heeft bezorgd i.v.m. de geluidsoverlast van s ’ochtends vroeg tot s ’avonds 

laat inclusief de weekenden en vakanties. We hebben de heer van Baalen uitgebreid gewaarschuwd vooraf dat 

we een geluidsgevoelig object waren en dat wat hij deed wettelijk niet toegestaan was. Twee jaar later zijn we 

in het gelijk stelt bij de Raad van State maar toen was ons Gold Certified Microsoft Learning Opleidingscentrum 

allang gesloten i.v.m. de geluidsoverlast. De gemeente stelde ons zoals bij elke klacht standaard in het ongelijk. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-09-17-gemeente-arnhem-reactie-op-klacht-aan-de-heer-van-baalen-tav-

handelwijze-geluidsoverlast-ivm-plaatsing-werkschip.pdf 

 

Op 28 december 2010 wordt voor de eerste keer de woonboot aan de Westervoortsedijk 90 te koop 

aangeboden. Deze woonboot en nog een aantal woonboten in het rijtje aan de Westervoortsedijk worden de 

jaren er op meerdere keren te koop aangeboden en ondanks dat we de betrokken ambtenaren jaar in jaar uit 

attenderen op de mogelijkheid om deze woonboten aan te kopen blijft reactie uit of ontvangen we de reactie 

dat de gemeente Arnhem de woonboten te duur vindt. Ondertussen blijven dezelfde ambtenaren stelselmatig 

onwaarheden verkondigen tegen het College van B&W, de gemeenteraad, de rechtbank, de Raad van State en 

de Nationale Ombudsman door te zeggen dat er geen oplossingen gevonden zijn. En dit terwijl de betrokken 

ambtenaren er voor verantwoordelijk zijn dat we op een derde tijdelijke, ongewenste, gevaarlijke, aangewezen, 

vergunde en verhuurde ligplaats gelegen zijn en dus ten alle tijden de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid 

hadden om actie te ondernemen. Door de opzettelijke misleiding en onwaarheden zijn de betrokken 

ambtenaren direct verantwoordelijk voor de aanvaring in 2017 door de olietanker van de Shell tegen onze 

woonboot met 25.000 euro schade en aanzienlijk trauma voor ons gezin als resultaat. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-07-19-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-afdelingshoofd-herman-van-baalen-gemeente-arnhem-tav-overlast-werkschip-witjes-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-07-19-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-afdelingshoofd-herman-van-baalen-gemeente-arnhem-tav-overlast-werkschip-witjes-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2010-12-28-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-224000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-09-17-gemeente-arnhem-reactie-op-klacht-aan-de-heer-van-baalen-tav-handelwijze-geluidsoverlast-ivm-plaatsing-werkschip.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-09-17-gemeente-arnhem-reactie-op-klacht-aan-de-heer-van-baalen-tav-handelwijze-geluidsoverlast-ivm-plaatsing-werkschip.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2010-12-28-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-224000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-07-19-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-afdelingshoofd-herman-van-baalen-gemeente-arnhem-tav-overlast-werkschip-witjes-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-09-17-gemeente-arnhem-reactie-op-klacht-aan-de-heer-van-baalen-tav-handelwijze-geluidsoverlast-ivm-plaatsing-werkschip.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2010-12-28-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-224000-

euro.pdf 

  

https://arnhemspeil.nl/docs/2010-12-28-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-224000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2010-12-28-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-224000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2010-12-28-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-224000-euro.pdf
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2011 
 

Op 9 februari 2011 publiceert de rechtbank Arnhem haar uitspraak in de zaak Phanos (ASM Haven) waarin 

verwezen wordt naar de memo van de gemeente Arnhem van 6 maart 2008 en een brief van 26 mei 2009 aan 

Phanos waarin de heer Hindriks van de gemeente Arnhem duidelijk te kennen geeft dat de gemeente Arnhem 

binnen vijf jaar een alternatieve locatie voor de woonboten op de ongewenst verklaarde locaties gevonden 

moet zijn. Diezelfde heer Hindriks verkondigd aan de lopende band onwaarheden tegen onderzoekscommissies 

en in officiële stukken voor de rechtbank en Raad van State dat hij zich niet bewust is van een verplichting om 

binnen vijf jaar tijd een gewenste ligplaats op te leveren. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-02-09-rechtbank-arnhem-uitspraak-phanos-vs-woonbootbewoners-asm-

haven-zaaknr-207135-ha-za-10-2099-ecli-nl-rbarn-2011-bp6613.pdf 

 

Op 14 mei 2011 publiceert de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) een artikel over de verplichting die de 

gemeente Arnhem in 2007 voor de bewoners van de ongewenst verklaarde locaties is aangegaan waarin is 

opgenomen dat de gemeente in mei 2012 de alternatieve ligplaatsen dient op te leveren: 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-05-14-woonboot-magezine-landelijke-woonboot-organisatie-meldt-dat-

gemeente-arnhem-belooft-heeft-dat-er-mei-2012-alternatieve-ligplaatsen-voor-de-woonboten-beschikbaar-

zijn.pdf  

 

Op 30 augustus 2011 wordt voor de tweede keer de woonboot aan de Westervoortsedijk 90 te koop 

aangeboden. De eerste keer wilde de eigenaar er nog 224.000 euro voor hebben. Ondertussen is de prijs gezakt 

naar 199.000 euro. Deze woonboot en nog een aantal woonboten in het rijtje aan de Westervoortsedijk worden 

de jaren er op meerdere keren te koop aangeboden en ondanks dat we de betrokken ambtenaren jaar in jaar 

uit attenderen op de mogelijkheid om deze woonboten aan te kopen blijft reactie uit of ontvangen we de 

reactie dat de gemeente Arnhem de woonboten te duur vindt. Ondertussen blijven dezelfde ambtenaren 

stelselmatig onwaarheden verkondigen tegen het College van B&W, de gemeenteraad, de rechtbank, de Raad 

van State en de Nationale Ombudsman door te zeggen dat er geen oplossingen gevonden zijn. En dit terwijl de 

betrokken ambtenaren er voor verantwoordelijk zijn dat we op een derde tijdelijke, ongewenste, gevaarlijke, 

aangewezen, vergunde en verhuurde ligplaats gelegen zijn en dus ten alle tijden de mogelijkheid en de 

verantwoordelijkheid hadden om actie te ondernemen. Door de opzettelijke misleiding en onwaarheden zijn de 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-02-09-rechtbank-arnhem-uitspraak-phanos-vs-woonbootbewoners-asm-haven-zaaknr-207135-ha-za-10-2099-ecli-nl-rbarn-2011-bp6613.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-02-09-rechtbank-arnhem-uitspraak-phanos-vs-woonbootbewoners-asm-haven-zaaknr-207135-ha-za-10-2099-ecli-nl-rbarn-2011-bp6613.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-02-09-rechtbank-arnhem-uitspraak-phanos-vs-woonbootbewoners-asm-haven-zaaknr-207135-ha-za-10-2099-ecli-nl-rbarn-2011-bp6613.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-05-14-woonboot-magezine-landelijke-woonboot-organisatie-meldt-dat-gemeente-arnhem-belooft-heeft-dat-er-mei-2012-alternatieve-ligplaatsen-voor-de-woonboten-beschikbaar-zijn.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-05-14-woonboot-magezine-landelijke-woonboot-organisatie-meldt-dat-gemeente-arnhem-belooft-heeft-dat-er-mei-2012-alternatieve-ligplaatsen-voor-de-woonboten-beschikbaar-zijn.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-05-14-woonboot-magezine-landelijke-woonboot-organisatie-meldt-dat-gemeente-arnhem-belooft-heeft-dat-er-mei-2012-alternatieve-ligplaatsen-voor-de-woonboten-beschikbaar-zijn.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-05-14-woonboot-magezine-landelijke-woonboot-organisatie-meldt-dat-gemeente-arnhem-belooft-heeft-dat-er-mei-2012-alternatieve-ligplaatsen-voor-de-woonboten-beschikbaar-zijn.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2011-08-30-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-199000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-05-14-woonboot-magezine-landelijke-woonboot-organisatie-meldt-dat-gemeente-arnhem-belooft-heeft-dat-er-mei-2012-alternatieve-ligplaatsen-voor-de-woonboten-beschikbaar-zijn.pdf
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betrokken ambtenaren direct verantwoordelijk voor de aanvaring tussen de olietanker van de Shell en onze 

woonboot met 25.000 euro schade en aanzienlijk trauma voor ons gezin als resultaat. 

 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2011-08-30-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-199000-

euro.pdf 

 

Op 5 oktober 2011 is in de uitspraak van de rechtbank Arnhem zaaknummer 207135 / HA ZA 10-2099 als feiten 

opgenomen het “Aanwijzingsbesluit woonschepen” waarin staat dat de gemeente Arnhem voor de bewoners 

op de onwenselijk verklaarde locaties op zoek gaat of zal ontwikkelen een andere locatie en is een memo 

opgenomen van de gemeente Arnhem waarin wordt bevestigd dat de gemeente Arnhem binnen vijf jaar een 

alternatieve locatie gevonden moet hebben voor de bewoners op de ongewenst verklaarde locaties: 

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-05-rechtbank-arnhem-uitspraak-asm-haven-phanos-woonboten.pdf  

 

Op 19 oktober 2011 dient de SP fractie schriftelijke vragen in naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank 

Arnhem en geeft het College van B&W schriftelijk antwoord. In die beantwoording wordt nogmaals de 

resultaatverplichting bevestigd die de gemeente Arnhem in 2007 is aangegaan om voor 35 woonboten een 

gewenste alternatieve locatie te ontwikkelen: 

https://arnhemspeil.nl/docs/2011-08-30-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-199000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2011-08-30-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-199000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-11-23-gemeente-arnhem-quickscan-ongewenste-woonboot-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-05-rechtbank-arnhem-uitspraak-asm-haven-phanos-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-19-arnhem-direct-sp-vragen-aan-college-woonboten-locatie-opgenomen-als-randvoorwaarde-voor-ontwikkelen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2011-08-30-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-199000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-05-rechtbank-arnhem-uitspraak-asm-haven-phanos-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-05-rechtbank-arnhem-uitspraak-asm-haven-phanos-woonboten.pdf
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Op 27 september 2005 (SB/VJZ/2005/818) en 4 april 2006 (SB/VJZ/2006/260) heeft het College reeds een aantal besluiten genomen. Voor 

uw informatie zijn dien hieronder vermeld: 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-19-arnhem-direct-sp-vragen-aan-college-woonboten-locatie-

opgenomen-als-randvoorwaarde-voor-ontwikkelen-stadsblokken-meinerswijk.pdf 

 

Op 20 november 2011 publiceert de SP Arnhem fractie een stuk uit de raadsbrief van 22 mei 2007 waarin niet 

alleen de resultaatverplichting voor het opleveren van de gewenste locaties wordt geformuleerd maar ook de 

opgave om deze in het bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk te ontwikkelen. 

 
 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-19-arnhem-direct-sp-vragen-aan-college-woonboten-locatie-opgenomen-als-randvoorwaarde-voor-ontwikkelen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-19-arnhem-direct-sp-vragen-aan-college-woonboten-locatie-opgenomen-als-randvoorwaarde-voor-ontwikkelen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-11-23-gemeente-arnhem-quickscan-ongewenste-woonboot-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-19-arnhem-direct-sp-vragen-aan-college-woonboten-locatie-opgenomen-als-randvoorwaarde-voor-ontwikkelen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-20-sp-chris-lenting-voorstel-verplaatsing-woonbootbewoners-asmhaven-naar-nieuwe-haven.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-20-sp-chris-lenting-voorstel-verplaatsing-woonbootbewoners-

asmhaven-naar-nieuwe-haven.pdf 

 

Op 26 oktober 2011 bevestigt de senior beleidsadviseur en de hoofdverantwoordelijke ambtenaar voor het 

woonbotendossier van de gemeente Arnhem in de memo “Alternatieve woonbootlocaties: voorgeschiedenis en 

positie” aan de gemeenteraad dat de juridische positie van de gemeente Arnhem is dat alle schepen die een 

vergunning hebben uiteindelijk ergens een ligplaats moeten hebben zonder meer als resultaatverplichting voor 

de gemeente opgevat dient te worden. In de memo wordt meerdere keren de termijn van vijf jaar bevestigd en 

ondanks dat de heer Smits in zijn juridische positie opneemt dat de gemeente Arnhem binnen vijf jaar zicht 

moet zijn heeft de gemeente Arnhem in meerdere stukken bevestigd dat de gemeente Arnhem binnen vijf jaar 

vanaf juli 2007 de ligplaatsen daadwerkelijk dient opgeleverd te hebben. In het feitenrelaas zijn ook een aantal 

afspraken en verwijzingen naar startnotities en raadsopdrachten opgenomen voor het ontwikkelen van de 

gewenste ligplaatsen in Stadsblokken Meinerswijk. De heer Smits en zijn collega’s bij de gemeente Arnhem zijn 

zeer goed op de hoogte van de resultaatverplichting maar laten keer op keer oplossingen liggen zoals de 

aanschaf van bestaande ligplaatsen voor een zeer schappelijke prijs aan de Westervoortsedijk of maken geen 

gebruik van locaties als die in de Defensiehaven. De heer Smits vertelt vervolgens ook meerdere aantoonbare 

onwaarheden tegen wethouders over bijvoorbeeld Rijkswaterstaat die niet zou willen meewerken aan de 

aangedragen oplossingen terwijl RWS een uitgebreide onderbouwing oplevert waarin staat dat ze wel degelijk 

willen meewerken en vergunning zullen verstrekken voor meerdere aangedragen locaties. Wij beschouwen de 

heer Smits samen met de heer Kalsbeek dan ook als de twee hoofdschuldigen aan deze strafbare feiten. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-20-sp-chris-lenting-voorstel-verplaatsing-woonbootbewoners-asmhaven-naar-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-20-sp-chris-lenting-voorstel-verplaatsing-woonbootbewoners-asmhaven-naar-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-voorgeschiedenis-en-positie.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-

voorgeschiedenis-en-positie.pdf 

 

Op 31 oktober 2011 stuurt het College van B&W ter kennisgeving een onderbouwing van de quickscan van 

alternatieve permanente ligplaatsen voor woonboten waarin de heer Smits, de senior adviseur van de 

gemeente Arnhem en hoofdverantwoordelijke ambtenaar voor het woonbotendossier van de gemeente 

Arnhem, de  onderstaande passages heeft opgenomen. De eerste passage laat zien hoe de heer Smits het 

College en de gemeenteraad bewerkt om het net te doen lijken alsof de ongewenst verklaarde woonboten 

waarvoor de gemeente Arnhem (de heer Smits en zijn ambtenaren) nagelaten heeft om zich aan de 

resultaatverplichting te houden er zelf voor gekozen hebben om op zo’n ongewenste locatie te gaan liggen. Hij 

misleidt hiermee het College van B&W en de gemeenteraad en zet de bewoners in een verkeerde hoek terwijl 

hij er zelf voor verantwoordelijk is dat de bewoners en de gemeente in deze situatie zitten. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farnhemspeil.nl%2Fnap%2Fdok%2F2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-voorgeschiedenis-en-positie.pdf&data=04%7C01%7C%7Ca6e11110d2f642c015bd08d8cf5a07d6%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C637487332887461996%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pW0MAmHdFO9nSG0h15AQ3mdn16%2FAwab%2B4BDivat0%2FmA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farnhemspeil.nl%2Fnap%2Fdok%2F2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-voorgeschiedenis-en-positie.pdf&data=04%7C01%7C%7Ca6e11110d2f642c015bd08d8cf5a07d6%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C637487332887461996%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pW0MAmHdFO9nSG0h15AQ3mdn16%2FAwab%2B4BDivat0%2FmA%3D&reserved=0
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-31-gemeente-arnhem-college-van-benw-thor-smits-kennisgeving-gemeenteraad-alternatieve-permanente-ligplaatsen-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-voorgeschiedenis-en-positie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-voorgeschiedenis-en-positie.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-31-gemeente-arnhem-college-van-benw-thor-smits-kennisgeving-

gemeenteraad-alternatieve-permanente-ligplaatsen-voor-woonboten.pdf  

 

Op 23 november 2011 levert de gemeente Arnhem eindelijk voor het eerst een onderzoek op naar de mogelijke 

alternatieve en gewenste locaties voor de woonboten. De gemeente heeft op het moment van opleveren 

volgens de afspraken van de resultaatverplichting nog een half jaar de tijd om tot een oplossing te komen voor 

de bewoners op de ongewenst verklaarde locaties: 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-31-gemeente-arnhem-college-van-benw-thor-smits-kennisgeving-gemeenteraad-alternatieve-permanente-ligplaatsen-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-31-gemeente-arnhem-college-van-benw-thor-smits-kennisgeving-gemeenteraad-alternatieve-permanente-ligplaatsen-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-11-23-gemeente-arnhem-quickscan-ongewenste-woonboot-locaties.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-11-23-gemeente-arnhem-quickscan-ongewenste-woonboot-locaties.pdf 

 

Op 2 december 2011 stuurt onze advocaat een handhavingsverzoek naar het College van B&W i.v.m. de 

geluidsoverlast van het werkschip die afdelingshoofd van Baalen van de gemeente Arnhem naast ons geplaatst 

heeft zonder vergunningen en waarvan hij wist dat het een staalbedrijf was die op de oude locatie veel 

geluidsoverlast veroorzaakte en daarmee ons gezin twee jaar lang onvoorstelbaar veel leed heeft bezorgd i.v.m. 

de geluidsoverlast van s ’ochtends vroeg tot s ’avonds laat inclusief de weekenden en vakanties. We hebben de 

heer van Baalen uitgebreid gewaarschuwd vooraf dat we een geluidsgevoelig object waren en dat wat hij deed 

wettelijk niet toegestaan was. Een jaar later zijn we in het gelijk stelt bij de Raad van State maar toen was ons 

volledig Gold Certified Microsoft Learning Opleidingscentrum allang gesloten i.v.m. de geluidsoverlast. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-12-02-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-handhavingsverzoek-

geluidsoverlast-werkschip.pdf 

  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-11-23-gemeente-arnhem-quickscan-ongewenste-woonboot-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-12-02-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-handhavingsverzoek-geluidsoverlast-werkschip.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-12-02-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-handhavingsverzoek-geluidsoverlast-werkschip.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-12-02-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-handhavingsverzoek-geluidsoverlast-werkschip.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-11-23-gemeente-arnhem-quickscan-ongewenste-woonboot-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-12-02-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-handhavingsverzoek-geluidsoverlast-werkschip.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-12-02-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-handhavingsverzoek-geluidsoverlast-werkschip.pdf
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2012 
 

Op 6 februari 2012 ontvangen we naar aanleiding van het quickscan onderzoek van de gemeente Arnhem een 

uitnodiging om onze ongewenste ligplaats met de gemeente te bespreken: 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-02-06-gemeente-arnhem-uitnodiging-overleg-nieuwe-gewenste-veilige-

permanente-ligplaats.pdf  

 

 

Op 26 maart 2012 besluit de gemeenteraad het raadsvoorstel voor de gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk 

vast te stellen en neemt daar in afwachting van het onderzoek naar gewenste ligplaatslocaties in Stadsblokken 

Meinerswijk voor woonboten een kanttekening in op dat de Raad zich het recht voor behoud om bij het besluit 

over de verplaatsing van de woonboten de mogelijke locaties in SB/MW als optie te overwegen. Uit het 

onderzoek blijkt uiteindelijk dat er drie locaties geschikt bevonden worden een aantal andere locaties mogelijk 

een oplossing zouden bieden in de toekomst. De heer Smits en zijn mede ambtenaren misleiden echter de Raad 

dat te stellen dat er voor elke locatie plek moet zijn voor 25 woonboten. Die onwaarheid zorgt er voor dat 

ondanks dat er voor alle boten plek is toch aan de gemeenteraad wordt gecommuniceerd dat er per te 

ontwikkelen plek geen mogelijkheden zijn om alle woonboten te huisvesten. Op dit moment zijn die locaties 

nog altijd mogelijk en zijn er zelfs een aantal locaties bijgekomen. Op dit moment zijn er zelfs nog maar 

ligplaatsen voor vijf woonboten nodig waardoor elk van de voorgestelde en onderzochte locaties mogelijk 

zouden zijn. De gemeenteraad heeft zelfs in 2020 een motie aangenomen om de 3,5 miljoen euro die 

beschikbaar gesteld is voor een oplossing van de woonboten in te zetten voor het creëren of opkopen van 

gewenste ligplaatsen indien die kans zich voordoet.  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-02-06-gemeente-arnhem-uitnodiging-overleg-nieuwe-gewenste-veilige-permanente-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-02-06-gemeente-arnhem-uitnodiging-overleg-nieuwe-gewenste-veilige-permanente-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-02-06-gemeente-arnhem-uitnodiging-overleg-nieuwe-gewenste-veilige-permanente-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-03-12-movaris-onderzoek-gemeente-arnhem-haalbaarheid-woonbootlocaties-nevengeul-drielsedijk-bestaande-plas-en-nevengeul-rvr-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-02-06-gemeente-arnhem-uitnodiging-overleg-nieuwe-gewenste-veilige-permanente-ligplaats.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-03-26-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-en-besluit-gebiedsvisie-

stadsblokken-meinerswijk.pdf 

 

Op 12 maart 2012 wordt de “Haalbaarheidsstudie Woonbootlocaties” van Movares in opdracht van de 

gemeente Arnhem opgeleverd waarin o.a. de mogelijke alternatieve gewenste ligplaatsen in Stadsblokken 

Meinerswijk worden onderzocht. De gemeente heeft op het moment van opleveren nog drie maanden de tijd 

om zich aan de resultaatverplichting te houden. Uit het onderzoek blijkt dat er op twee locaties gewenste 

ligplaatsen zijn te creëren in Stadsblokken Meinerswijk en ook het Gat van Moorlag / het grindgat wordt als 

geschikt bevonden. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-03-26-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-en-besluit-gebiedsvisie-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-03-26-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-en-besluit-gebiedsvisie-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-03-12-movaris-onderzoek-gemeente-arnhem-haalbaarheid-woonbootlocaties-nevengeul-drielsedijk-bestaande-plas-en-nevengeul-rvr-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-03-26-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-en-besluit-gebiedsvisie-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-03-26-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-en-besluit-gebiedsvisie-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-03-12-movaris-onderzoek-gemeente-arnhem-haalbaarheid-woonbootlocaties-nevengeul-drielsedijk-bestaande-plas-en-nevengeul-rvr-meinerswijk.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-03-12-movaris-onderzoek-gemeente-arnhem-haalbaarheid-

woonbootlocaties-nevengeul-drielsedijk-bestaande-plas-en-nevengeul-rvr-meinerswijk.pdf 

 

Op 12 april 2012 ontvangen we wederom een brief van de gemeente Arnhem naar aanleiding van het vorige 

gesprek over onze ongewenst verklaarde ligplaats waarin ze aangeven bezig te zijn met het zoeken naar een 

oplossing en eventueel de mogelijkheden voor uitkoop zullen bekijken en geven aan dat we uiterlijk voor 1 juli 

een voorstel voor een oplossing zouden ontvangen. 

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-04-12-gemeente-arnhem-namens-college-van-burgemeester-en-

wethouders-voortgang-woonboten-dossier.pdf  

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-03-12-movaris-onderzoek-gemeente-arnhem-haalbaarheid-woonbootlocaties-nevengeul-drielsedijk-bestaande-plas-en-nevengeul-rvr-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-03-12-movaris-onderzoek-gemeente-arnhem-haalbaarheid-woonbootlocaties-nevengeul-drielsedijk-bestaande-plas-en-nevengeul-rvr-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-04-12-gemeente-arnhem-namens-college-van-burgemeester-en-wethouders-voortgang-woonboten-dossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-04-12-gemeente-arnhem-namens-college-van-burgemeester-en-wethouders-voortgang-woonboten-dossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-04-12-gemeente-arnhem-namens-college-van-burgemeester-en-wethouders-voortgang-woonboten-dossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-03-12-movaris-onderzoek-gemeente-arnhem-haalbaarheid-woonbootlocaties-nevengeul-drielsedijk-bestaande-plas-en-nevengeul-rvr-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-04-12-gemeente-arnhem-namens-college-van-burgemeester-en-wethouders-voortgang-woonboten-dossier.pdf
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Op 23 april 2012 dient de PvdA fractie een motie “Belofte maakt schuld”  in waarin het volgende is opgenomen: 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-04-23-pvda-arnhem-motie-belofte-maakt-schuld-college-

verantwoordelijk-voor-gewenste-ligplaats-voor-ongewenst-verklaarde-woonboten-binnen-5-jaar.pdf  

 

Op 23 april 2012 dient ook Zuid Centraal een motie in waarin staat opgenomen dat het College van B&W de 

bewoners in de Nieuwe Haven in een tijdelijke -zijnde geen permanente oplossing, waarbij de bewoners in deze 

haven niet mogen wonen heeft voorgesteld. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-04-23-zuidcentraal-arnhem-motie-alternatieve-ligplaats-

woonbootbewoners-adm-haven-gedogen-in-nieuwe-haven.pdf 

  

Op 15 mei 2012 ontvangen we een brief van de gemeente Arnhem waarin niet meer gesproken wordt over het 

nakomen van de resultaatverplichting of het zoeken naar oplossingen. Het College van B&W geeft aan dat ze de 

afgelopen paar maanden gezocht heeft naar een oplossing maar vindt de benodigde kosten voor het creëren 

van gewenste ligplaatsen te hoog en geeft aan dat ze de gemeenteraad gaat voorstellen om ons alsnog in een 

gedoog situatie op onze huidige derde tijdelijke, ongewenste en zeer gevaarlijke ligplaats te laten liggen.  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-04-23-pvda-arnhem-motie-belofte-maakt-schuld-college-verantwoordelijk-voor-gewenste-ligplaats-voor-ongewenst-verklaarde-woonboten-binnen-5-jaar.pd
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-04-23-pvda-arnhem-motie-belofte-maakt-schuld-college-verantwoordelijk-voor-gewenste-ligplaats-voor-ongewenst-verklaarde-woonboten-binnen-5-jaar.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-04-23-pvda-arnhem-motie-belofte-maakt-schuld-college-verantwoordelijk-voor-gewenste-ligplaats-voor-ongewenst-verklaarde-woonboten-binnen-5-jaar.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-04-23-pvda-arnhem-motie-belofte-maakt-schuld-college-verantwoordelijk-voor-gewenste-ligplaats-voor-ongewenst-verklaarde-woonboten-binnen-5-jaar.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-04-23-zuidcentraal-arnhem-motie-alternatieve-ligplaats-woonbootbewoners-adm-haven-gedogen-in-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-04-23-zuidcentraal-arnhem-motie-alternatieve-ligplaats-woonbootbewoners-adm-haven-gedogen-in-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-05-15-gemeente-arnhem-voorstel-college-woonschepen-nieuwe-haven-toch-ongewenst-maar-gedoogd-te-laten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-04-23-pvda-arnhem-motie-belofte-maakt-schuld-college-verantwoordelijk-voor-gewenste-ligplaats-voor-ongewenst-verklaarde-woonboten-binnen-5-jaar.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-04-23-zuidcentraal-arnhem-motie-alternatieve-ligplaats-woonbootbewoners-adm-haven-gedogen-in-nieuwe-haven.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-05-15-gemeente-arnhem-voorstel-college-woonschepen-nieuwe-haven-

toch-ongewenst-maar-gedoogd-te-laten.pdf 

 

Op 4 juni 2012 publiceert Vereniging Rosande een persbericht als inbreng voor de informatieve vergadering ten 

aanzien van de alternatieve permanente ligplaatsen en als reactie op het voornemen van de gemeente Arnhem 

om 7 woonboten van ongewenst verklaarde locaties toe te voegen aan de woonboten in de Rosandepolder van 

Arnhem. 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-04-gemeente-arnhem-behandelresultaat-informatieve-vergadering-

alternatieve-permanente-ligplaatsen-voor-woonboten-arnhem.pdf  

 

Op 4 juni 2012 publiceert de gemeente Arnhem het behandelresultaat van de informatieve vergadering ten 

aanzien van de alternatieve permanenten ligplaatsen waarin de brief van de heer Smits, senior adviseur van de 

gemeente Arnhem en hoofdverantwoordelijke ambtenaar voor het woonbotendossier is opgenomen met de 

misleiding over het ontstaan van de huidige situatie en tevens de quickscan met het onderzoek naar 

alternatieve locaties en de inspraak van betrokkenen: 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-04-gemeente-arnhem-behandelresultaat-informatieve-vergadering-

alternatieve-permanente-ligplaatsen-voor-woonboten-arnhem.pdf  

 

Op 14 juni 2012 reageert de gemeente Arnhem op de vragen vanuit de gemeenteraad naar aanleiding van de 

informatieve vergadering ten aanzien van de alternatieve ligplaatsen. In de reacties van de gemeente Arnhem is 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-05-15-gemeente-arnhem-voorstel-college-woonschepen-nieuwe-haven-toch-ongewenst-maar-gedoogd-te-laten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-05-15-gemeente-arnhem-voorstel-college-woonschepen-nieuwe-haven-toch-ongewenst-maar-gedoogd-te-laten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-04-gemeente-arnhem-behandelresultaat-informatieve-vergadering-alternatieve-permanente-ligplaatsen-voor-woonboten-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-04-gemeente-arnhem-behandelresultaat-informatieve-vergadering-alternatieve-permanente-ligplaatsen-voor-woonboten-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-04-gemeente-arnhem-behandelresultaat-informatieve-vergadering-alternatieve-permanente-ligplaatsen-voor-woonboten-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-04-gemeente-arnhem-behandelresultaat-informatieve-vergadering-alternatieve-permanente-ligplaatsen-voor-woonboten-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-04-gemeente-arnhem-behandelresultaat-informatieve-vergadering-alternatieve-permanente-ligplaatsen-voor-woonboten-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-04-gemeente-arnhem-behandelresultaat-informatieve-vergadering-alternatieve-permanente-ligplaatsen-voor-woonboten-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-14-gemeente-arnhem-antwoorden-op-schriftelijke-vragen-gemeenteraad-mbt-waarde-ligplaatsen-en-oplossingen-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-05-15-gemeente-arnhem-voorstel-college-woonschepen-nieuwe-haven-toch-ongewenst-maar-gedoogd-te-laten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-05-15-gemeente-arnhem-voorstel-college-woonschepen-nieuwe-haven-toch-ongewenst-maar-gedoogd-te-laten.pdf
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o.a. te lezen dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om gewenste ligplaatslocaties te creëren in Stadsblokken 

Meinerswijk. Ook is te lezen dat er op het moment van beantwoorden van de vragen van de gemeenteraad er 

meerdere woonboten te koop staan in de gemeente Arnhem waaronder een woonboot aan de 

Westervoortsedijk voor 150.000 euro. Wij hebben de betrokken gemeente ambtenaren waaronder de heer 

Kalsbeek en de heer Smits sinds 2013 een aanzienlijk aantal keer gewezen op ligplaatsen die voor een zeer 

betaalbaar bedrag te koop stonden en telkens hebben de heren er bewust voor gekozen om die locaties niet 

aan te schaffen ondanks dat ze op de hoogte waren dat we op een tijdelijke, ongewenste, gevaarlijke en door 

de gemeente aangewezen en vergunde en verhuurde locatie lagen. Pas in 2019 heeft de heer Smits gehoor 

gegeven aan ons verzoek om een locatie aan de Westervoortsedijk aan te schaffen en ondanks dat de locatie al 

een jaar beschikbaar is liggen wij nog altijd op een vierde tijdelijke en volgens de Shell nog steeds gevaarlijke 

locatie.  
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https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-14-gemeente-arnhem-antwoorden-op-schriftelijke-vragen-

gemeenteraad-mbt-waarde-ligplaatsen-en-oplossingen-woonbotendossier.pdf 

 

Op 18 juni 2012 staat nog steeds de woonboot aan de Westervoortsedijk 90 te koop aangeboden. De eerste 

keer wilde de eigenaar er nog 224.000 euro voor hebben, daarna is de prijs gezakt naar 199.000 euro en in juni 

2012 is de vraagprijs gezakt naar 150.000 euro. Deze woonboot en nog een aantal woonboten in het rijtje aan 

de Westervoortsedijk worden de jaren er op meerdere keren te koop aangeboden en ondanks dat we de 

betrokken ambtenaren jaar in jaar uit attenderen op de mogelijkheid om deze woonboten aan te kopen blijft 

reactie uit of ontvangen we de reactie dat de gemeente Arnhem de woonboten te duur vindt. Ondertussen 

blijven dezelfde ambtenaren stelselmatig onwaarheden verkondigen tegen het College van B&W, de 

gemeenteraad, de rechtbank, de Raad van State en de Nationale Ombudsman door te zeggen dat er geen 

oplossingen gevonden zijn. En dit terwijl de betrokken ambtenaren er voor verantwoordelijk zijn dat we op een 

derde tijdelijke, ongewenste, gevaarlijke, aangewezen, vergunde en verhuurde ligplaats gelegen zijn en dus ten 

alle tijden de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid hadden om actie te ondernemen. Door de opzettelijke 

misleiding en onwaarheden zijn de betrokken ambtenaren direct verantwoordelijk voor de aanvaring tussen de 

olietanker van de Shell en onze woonboot met 25.000 euro schade en aanzienlijk trauma voor ons gezin als 

resultaat. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-14-gemeente-arnhem-antwoorden-op-schriftelijke-vragen-gemeenteraad-mbt-waarde-ligplaatsen-en-oplossingen-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-14-gemeente-arnhem-antwoorden-op-schriftelijke-vragen-gemeenteraad-mbt-waarde-ligplaatsen-en-oplossingen-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-18-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-14-gemeente-arnhem-antwoorden-op-schriftelijke-vragen-gemeenteraad-mbt-waarde-ligplaatsen-en-oplossingen-woonbotendossier.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-18-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-

euro.pdf  

 

Op 20 juni 2012 reageert de gemeente Arnhem afwijzend op de meerdere voorgestelde alternatieve locaties 

voor gewenste ligplaatsen voor de woonschepen op de ongewenst verklaarde locaties. De reden die de 

gemeente Arnhem voornamelijk aanhaalt betreft het financiële plaatje. De gemeente Arnhem wenst haar 

resultaatverplichting niet na te komen en laat de bewoners hiervoor opdraaien. In de reactie worden echter wel 

twee aangedragen locaties benoemd die toch mogelijk een oplossingen bieden volgens de ambtenaren. Acht 

jaar later (2020) heeft de gemeente Arnhem na zeven maal aandringen vanuit onze kant alsnog gekozen om de 

oplossing Westervoortsedijk mogelijk te maken en heeft 1 locatie aangeschaft die we voorgesteld hadden. Ook 

wordt de tweede mogelijke optie onderzocht door Movares in opdracht van de gemeente Arnhem op het 

moment van schrijven. Ondanks dat de locatie Westervoortsedijk al meer dan een jaar beschikbaar is voor één 

of meerdere woonboten die nu op een tijdelijke en ongewenste (en in ons geval gevaarlijke) locatie liggen 

maakt de heer Smits, senior adviseur van de gemeente Arnhem en hoofdverantwoordelijke ambtenaar van het 

woonbotendossier hier geen gebruik van. De gemeente kiest er al jaren stelselmatig voor om bewust de 

resultaatverplichting niet na te komen en ons op een zeer gevaarlijke tijdelijke ongewenste ligplaats te laten 

liggen met als direct resultaat een aanvaring met een olietanker in 2017 met 25.000 euro schade en een groot 

trauma voor ons gezin als gevolg. 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-18-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-18-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-euro.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/docs/2012-06-18-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-20-gemeente-arnhem-reactie-op-inbreng-nap-tav-alternatieve-ligplaatsen-voor-woonschepen-op-ongewenste-locaties-in-arnhem.pdf


 

 

65 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-20-gemeente-arnhem-reactie-op-inbreng-nap-tav-alternatieve-

ligplaatsen-voor-woonschepen-op-ongewenste-locaties-in-arnhem.pdf 

 

Op 6 juni 2012 neemt de gemeenteraad van Arnhem het besluit om ons op de derde tijdelijke, ongewenste, 

onveilige ligplaats te laten liggen in een gedoogbestemming op basis van misleidende informatie en 

onwaarheden die zij te horen hebben gekregen van de betrokken ambtenaren. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsbesluit-woonschepen-beleid-haalbaar-en-

betaalbaar-amendement-zaaknummer-2011-10-02030.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-20-gemeente-arnhem-reactie-op-inbreng-nap-tav-alternatieve-ligplaatsen-voor-woonschepen-op-ongewenste-locaties-in-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-20-gemeente-arnhem-reactie-op-inbreng-nap-tav-alternatieve-ligplaatsen-voor-woonschepen-op-ongewenste-locaties-in-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsbesluit-woonschepen-beleid-haalbaar-en-betaalbaar-amendement-zaaknummer-2011-10-02030.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsbesluit-woonschepen-beleid-haalbaar-en-betaalbaar-amendement-zaaknummer-2011-10-02030.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsbesluit-woonschepen-beleid-haalbaar-en-betaalbaar-amendement-zaaknummer-2011-10-02030.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-20-gemeente-arnhem-reactie-op-inbreng-nap-tav-alternatieve-ligplaatsen-voor-woonschepen-op-ongewenste-locaties-in-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsbesluit-woonschepen-beleid-haalbaar-en-betaalbaar-amendement-zaaknummer-2011-10-02030.pdf
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Op 6 juni 2012 neemt de gemeenteraad van Arnhem het besluit om ons op de derde tijdelijke, ongewenste, 

onveilige ligplaats te laten liggen terwijl in een onafhankelijk onderzoek opgesteld in opdracht van de gemeente 

Arnhem dat ons gezin op een levensgevaarlijke locatie is geplaatst door de gemeente Arnhem. De argumenten 

die door het College en de betrokken ambtenaren zijn aangeleverd om tot dit besluit te komen zijn op basis van 

bewuste misleiding en onwaarheden tot stand gekomen. Hieronder geven we een aantal voorbeelden: 

• De resultaatverplichting wordt wederom niet benoemd. 

• Er wordt niet vermeld dat er meerdere locaties bewust niet worden benut of aangeschaft. 

• Er wordt nergens vermeld dat er een veiligheidsonderzoek ligt voor onze tijdelijke ligplaats. 

• Ondanks dat de gevaren bekend waren is voorgesteld om ons te laten liggen op de huidige ligplaats. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-woonschepen-op-ongewenste-

locaties-tb-nl-imro-0202-767-0301-1.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsbesluit-woonschepen-beleid-haalbaar-en-betaalbaar-amendement-zaaknummer-2011-10-02030.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-woonschepen-op-ongewenste-locaties-tb-nl-imro-0202-767-0301-1.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-woonschepen-op-ongewenste-locaties-tb-nl-imro-0202-767-0301-1.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-woonschepen-op-ongewenste-locaties-tb-nl-imro-0202-767-0301-1.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-25-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-woonschepen-op-ongewenste-locaties-tb-nl-imro-0202-767-0301-1.pdf
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Op 4 juli 2012 levert de Raad van State haar uitspraak op voor de zaak die we aangespannen hebben tegen de 

gemeente Arnhem omdat de heer van Baalen, afdelingshoofd van de gemeente Arnhem doelbewust zonder 

vergunning en zonder overleg een schip waarop een staalverwerkingsbedrijf gevestigd was naast ons huis 

plaatste terwijl hij van te voren wist dat het bedrijf veel geluidsoverlast creëerde en al op 26 juni 2010 (twee 

jaar voor de uitspraak van de Raad van State) voor de eerste keer op de hoogte gesteld was door ons dat we 

een geluidsgevoelig object waren. Ons gezin heeft twee jaar lang ondragelijke geluidsoverlast ondervonden van 

s’ochtends vroeg tot s’ avonds laat met direct gevolg de onmiddellijke beëindiging van ons goed lopende en 

volledig Gold Certified Microsoft Learning opleidingsbedrijf. De Raad van State stelde ons in het gelijk en het 

bedrijf diende minimaal 80 meter afstand te bewaren en mocht nog maar op bepaalde tijden overlast 

veroorzaken. Het gaat te ver om alle klachten, e-mails en documenten m.b.t. dit hoofdstuk in de zaak Spaander 

vs de gemeente Arnhem toe te voegen. We zullen deze voor de schadeclaim naar de gemeente op een later 

tijdstip alsnog uitgewerkt toevoegen als een los bestand. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-07-04-raad-van-state-uitspraak-woonbootbewoner-nieuwe-haven-

gemeente-arnhem-westervoortsedijk-wet-milieubeheer-geluidshinder-201201377-1-a4.pdf 

 

Op 10 juli 2012 reageert de gemeente Arnhem op ons bezwaar op het besluit van de gemeenteraad om ons in 

een gedoogsituatie op de derde tijdelijke, ongewenste en zeer onveilige locatie te laten liggen. In de reactie van 

de gemeente wordt ook nog eens bevestigd dat we al jaren op de huidige plekken binnen de milieu- en 

veiligheidscontouren liggen. Ondanks dat de betrokken ambtenaren zeer uitgebreid op de hoogte waren van 

het onafhankelijke veiligheidsrapport opgesteld in opdracht van de gemeente Arnhem waarin stond dat we op 

een levensgevaarlijke plek lagen hebben ze toch voorgesteld aan het College van B&W en de gemeenteraad om 

ons te laten liggen terwijl ze uitgebreid op de hoogte waren gebracht van de meerdere woonboten die voor een 

zeer laag bedrag te koop stonden. Door de misleiding en onwaarheden en het achterhouden van belangrijke 

feiten zoals  de conclusies uit het onderzoeksrapport zijn wij in 2017 aangevaren door een olietanker met 

25.000 euro schade en een flink trauma voor ons gezin als gevolg. Het huidige College van B&W en de top van 

het ambtenarenapparaat van de gemeente Arnhem is hiervan volledig op de hoogte en werkt hier aan mee. De 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-07-04-raad-van-state-uitspraak-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-westervoortsedijk-wet-milieubeheer-geluidshinder-201201377-1-a4.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-07-04-raad-van-state-uitspraak-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-westervoortsedijk-wet-milieubeheer-geluidshinder-201201377-1-a4.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-07-04-raad-van-state-uitspraak-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-westervoortsedijk-wet-milieubeheer-geluidshinder-201201377-1-a4.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/2012-07-04-raad-van-state-uitspraak-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-westervoortsedijk-wet-milieubeheer-geluidshinder-201201377-1-a4.pdf
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ambtenaren en betrokken wethouders zijn schuldig aan het toebrengen van materiele en immateriële schade 

aan ons huis en ons gezin.  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-07-10-gemeente-arnhem-brief-geen-oplossing-voor-woonboten-op-

ongewenste-plekken-geen-schade-vergoeding.pdf 

 

Op 8 augustus 2012 wordt onze derde tijdelijke, ongewenste, onveilige, gedoogde maar vergunde en verhuurde 

ligplaats opgenomen in het “aanwijzingsbesluit woonbotenlocaties” 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-09-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-kaart-

westervoortsedijk-i126309.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-07-10-gemeente-arnhem-brief-geen-oplossing-voor-woonboten-op-ongewenste-plekken-geen-schade-vergoeding.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-07-10-gemeente-arnhem-brief-geen-oplossing-voor-woonboten-op-ongewenste-plekken-geen-schade-vergoeding.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-09-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-kaart-westervoortsedijk-i126309.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-09-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-09-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-kaart-westervoortsedijk-i126309.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-09-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-kaart-westervoortsedijk-i126309.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-07-10-gemeente-arnhem-brief-geen-oplossing-voor-woonboten-op-ongewenste-plekken-geen-schade-vergoeding.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-09-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-kaart-westervoortsedijk-i126309.pdf


 

 

69 

 

Op 9 augustus 2012 wordt onze door de gemeente Arnhem opgetekende, derde tijdelijke, ongewenste, 

gevaarlijke, aangewezen, vergunde en verhuurde ligplaats door de gemeente Arnhem opgenomen in het 

aanwijzingsbesluit woonbotenlocaties: 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-09-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties.pdf 

 

Op 21 augustus 2012 wordt onze derde tijdelijke, ongewenste, onveilige, gedoogde maar vergunde en 

verhuurde ligplaats ook vergund door Rijkswaterstaat. Waar we in het plaatje hierboven van het 

aanwijzingsbesluit van de gemeente Arnhem zelf een rood rondje hebben moeten tekenen om onze plek aan te 

duiden tekent Rijkswaterstaat zelf een rode ring op de kaart om onze woonboot en verwijzen nog eens duidelijk 

in de beschikking naar het “Scheepsvaartverkeerbelang”. Ook onze zienswijze is opgenomen in de beschikking 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-09-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-09-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-21-rijkswaterstaat-beschikking-vergunning-ligplaats-westervoortsedijk-85-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-09-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties.pdf
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en vergunning. 

 

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-21-rijkswaterstaat-beschikking-vergunning-ligplaats-

westervoortsedijk-85-nieuwe-haven-arnhem.pdf 

 

Op 12 oktober 2012 staat nog steeds de woonboot aan de Westervoortsedijk 90 te koop aangeboden. De 

eerste keer wilde de eigenaar er nog 224.000 euro voor hebben, daarna is de prijs gezakt naar 199.000 euro en 

in juni 2012 is de vraagprijs gezakt naar 150.000 euro. Deze woonboot en nog een aantal woonboten in het 

rijtje aan de Westervoortsedijk worden de jaren er op meerdere keren te koop aangeboden en ondanks dat we 

de betrokken ambtenaren jaar in jaar uit attenderen op de mogelijkheid om deze woonboten aan te kopen blijft 

reactie uit of ontvangen we de reactie dat de gemeente Arnhem de woonboten te duur vindt.  

Ondertussen blijven dezelfde ambtenaren stelselmatig onwaarheden verkondigen tegen het College van B&W, 

de gemeenteraad, de rechtbank, de Raad van State en de Nationale Ombudsman door te zeggen dat er geen 

oplossingen gevonden zijn.  

En dit terwijl de betrokken ambtenaren er voor verantwoordelijk zijn dat we op een derde tijdelijke, 

ongewenste, gevaarlijke, aangewezen, vergunde en verhuurde ligplaats gelegen zijn en dus ten alle tijden de 

mogelijkheid en de verantwoordelijkheid hadden om actie te ondernemen. Door de opzettelijke misleiding en 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-21-rijkswaterstaat-beschikking-vergunning-ligplaats-westervoortsedijk-85-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-21-rijkswaterstaat-beschikking-vergunning-ligplaats-westervoortsedijk-85-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-10-12-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-21-rijkswaterstaat-beschikking-vergunning-ligplaats-westervoortsedijk-85-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-08-21-rijkswaterstaat-beschikking-vergunning-ligplaats-westervoortsedijk-85-nieuwe-haven-arnhem.pdf
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onwaarheden zijn de betrokken ambtenaren direct verantwoordelijk voor de aanvaring tussen de olietanker van 

de Shell en onze woonboot met 25.000 euro schade en aanzienlijk trauma voor ons gezin als resultaat. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2012-10-12-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-

euro.pdf 

 

Op 24 oktober 2012 stuurt onze advocaat 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. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-10-24-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-gemeente-arnhem-

bezwaar-op-handhaven-van-bestaande-ongewenste-ligplaatsen.pdf 

 

Op 20 november 2012 stuurt onze advocaat nogmaals een brief aan de heer Kalsbeek van de gemeente 

Arnhem waarin hij aangeeft dat hij geen reactie heeft ontvangen op zijn vorige brief. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2012-10-12-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-10-12-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-euro.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/2012-10-24-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-gemeente-arnhem-bezwaar-op-handhaven-van-bestaande-ongewenste-ligplaatsen.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/2012-11-20-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-gemeente-arnhem-geen-reactie-op-bezwaar-op-handhaven-van-bestaande-ongewenste-ligplaatsen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-10-12-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-euro.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/2012-11-20-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-gemeente-arnhem-

geen-reactie-op-bezwaar-op-handhaven-van-bestaande-ongewenste-ligplaatsen.pdf 

 

Op 10 december 2012 ontvangt we eindelijk een reactie van de heer Kalsbeek op de brieven van onze advocaat. 

De heer Kalsbeek heeft net als de overige ambtenaren in dit dossier de “resultaatverplichting” afgezwakt tot 

“het streven” en meldt daarbij niet dat de gemeente Arnhem de eerste vier en een half jaar van de termijn van 

vijf jaar geen enkele inspanning verricht heeft en vervolgens door middel van misleiding en onwaarheden de 

gemeenteraad zover heeft gekregen om het advies van de ambtenaren en het College van B&W op te volgen 

om ons te laten liggen op die derde tijdelijke, ongewenste en onveilige plek die de heer Kalsbeek zelf heeft 

opgetekend en de constructie heeft bedacht waardoor we zover uit de kant in de vaargeul zijn komen te liggen.  

Hij laat ook na te melden dat hij volledig op de hoogte is van het onafhankelijke veiligheidsonderzoek waarin is 

opgenomen dat we op een zeer gevaarlijke locatie geplaatst zijn door de gemeente Arnhem. Daarnaast vertelt 

de heer Kalsbeek een aantoonbare onwaarheid aangezien op het moment van schrijven o.a. de woonboot aan 

de Westervoortsedijk 90 te koop staat voor een zeer schappelijk bedrag. Er staan op dat moment zelfs 

meerdere woonboten te koop in de gemeente Arnhem. 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-12-10-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-streven-is-niet-haalbaar-en-

betekend-geen-uitzicht-op-een-gewenste-veilige-ligplaats.pdf 

  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-11-20-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-gemeente-arnhem-geen-reactie-op-bezwaar-op-handhaven-van-bestaande-ongewenste-ligplaatsen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-11-20-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-gemeente-arnhem-geen-reactie-op-bezwaar-op-handhaven-van-bestaande-ongewenste-ligplaatsen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-12-10-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-streven-is-niet-haalbaar-en-betekend-geen-uitzicht-op-een-gewenste-veilige-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-12-10-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-streven-is-niet-haalbaar-en-betekend-geen-uitzicht-op-een-gewenste-veilige-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-12-10-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-streven-is-niet-haalbaar-en-betekend-geen-uitzicht-op-een-gewenste-veilige-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-11-20-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-gemeente-arnhem-geen-reactie-op-bezwaar-op-handhaven-van-bestaande-ongewenste-ligplaatsen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-12-10-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-streven-is-niet-haalbaar-en-betekend-geen-uitzicht-op-een-gewenste-veilige-ligplaats.pdf
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2013 
 

Op 15 februari 2013 de heer Kalsbeek naar alle bewoners op de ongewenst verklaarde locaties een brief naar 

aanleiding van de motie van de gemeenteraad: “Naar een betere tijdelijke situatie en voortgang raadsbesluit 

woonschepen 25-06-2012 waarin hij nogmaals bevestigt dat onze specifieke situatie in stand gehouden zal 

worden ondanks dat hij volledig op de hoogte is van de conclusies uit het onafhankelijke veiligheidsrapport 

waarin specifiek voor onze derde tijdelijke locatie die door de heer Kalsbeek is opgetekend is aangegeven dat 

we op een zeer gevaarlijke locatie liggen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-01-15-gemeente-arnhem-motie-naar-een-betere-tijdelijke-situatie-

nieuwe-haven-en-voortgang-raadsbesluit-woonschepen-25-06-2012.pdf 

 

Op 3 april 2013 stuurt de heer Kalsbeek met de heer Hendriks en de heer Smits in de CC een reactie op de 

meerdere brieven van onze advocaat waarin hij de onwaarheden en misleiding wederom herhaalt. Op hetzelfde 

moment dat de heer Kalsbeek deze brief schrijft staat er echter nog steeds een woonboot te koop aan de 

Westervoortsedijk tegen het zeer lage bedrag van 150.000 euro waarmee de gemeente Arnhem ter plekke voor 

twee woonboten een gewenste locatie had kunnen verzorgen en ons in een veilige situatie had kunnen 

brengen. De heer Kalsbeek en Smits hebben hier echter bewust geen gebruik van gemaakt en ondanks dat ze 

volledig op de hoogte waren van de conclusie uit het onafhankelijke veiligheidsrapport waarin stond dat we op 

een zeer onveilige locatie gelegen waren hebben deze ambtenaren ervoor gekozen om deze situatie in stand te 

houden ondanks dat ze wisten dat er een resultaatverplichting lag om een nieuwe gewenste definitieve locatie 

buiten de Nieuwe Haven voor ons te verzorgen. LET OP: Deze brief is door de heer Kalsbeek ondertekend met 

datum 3 april 2013 maar hij reageert op de brief van onze advocaat van 10 april 2013! 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-01-15-gemeente-arnhem-motie-naar-een-betere-tijdelijke-situatie-nieuwe-haven-en-voortgang-raadsbesluit-woonschepen-25-06-2012.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-01-15-gemeente-arnhem-motie-naar-een-betere-tijdelijke-situatie-nieuwe-haven-en-voortgang-raadsbesluit-woonschepen-25-06-2012.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-01-15-gemeente-arnhem-motie-naar-een-betere-tijdelijke-situatie-nieuwe-haven-en-voortgang-raadsbesluit-woonschepen-25-06-2012.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-04-03-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-alternatieve-ligplekken-gezocht-maar-niet-gevonden-terwijl-westervoortsedijk-90-tekoop-stond.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-04-03-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-alternatieve-ligplekken-

gezocht-maar-niet-gevonden-terwijl-westervoortsedijk-90-tekoop-stond.pdf 

 

Op 8 mei 2013 stuurt onze advocaat nogmaals een brief aan het College van B&W waarin hij opneemt dat hij 

geen reactie van de heer Kalsbeek van de gemeente Arnhem krijgt op zijn brieven, dat toezeggingen niet 

nagekomen worden en dat de gemeente Arnhem om de hete brei blijft heen draaien. Onze advocaat verwijst 

nogmaals naar de optie om een locatie aan te schaffen aan de Westervoortsedijk en biedt de gemeente ook aan 

dat we een bod tot uitkoop in overweging willen nemen. 

 

 

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 

Op 24 juli 2013 reageert de heer Kalsbeek, twee maanden na het versturen van de brief van onze advocaat met 

de zoveelste verwijzing naar de aanschaf van een woonboot aan de Westervoortsedijk als oplossing voor onze 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-04-03-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-alternatieve-ligplekken-gezocht-maar-niet-gevonden-terwijl-westervoortsedijk-90-tekoop-stond.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-04-03-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-alternatieve-ligplekken-gezocht-maar-niet-gevonden-terwijl-westervoortsedijk-90-tekoop-stond.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/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/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/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/2013-07-24-gemeente-arnhem-reactie-op-voorstel-aanschaf-ligplaats-westervoortsedijk-en-rosandepolder-uitkoop-ligplek-is-niet-aan-de-orde.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-04-03-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-alternatieve-ligplekken-gezocht-maar-niet-gevonden-terwijl-westervoortsedijk-90-tekoop-stond.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
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onveilige ligplaats die de heer Kalsbeek ons heeft opgetekend. In de reactie op het voorstel van onze advocaat 

om een gewenste bestaande ligplaats aan te schaffen of ons een uitkoop bod te doen geeft de heer Kalsbeek 

aan dat we niet in aanmerking komen voor een uitkoopbod en dat hij onze suggestie voor de aanschaf van de 

Westervoortsedijk 90 mee zou nemen. Hij neemt in de CC wethouder van Gastel, de heer Smits en Hindriks 

mee. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-07-24-gemeente-arnhem-reactie-op-voorstel-aanschaf-ligplaats-

westervoortsedijk-en-rosandepolder-uitkoop-ligplek-is-niet-aan-de-orde.pdf 

 

Op 26 augustus 2013 stuurt de heer Kalsbeek weer een brief aan alle bewoners op de ongewenst verklaarde 

locaties waarin hij nogmaals bevestigt dat onze derde tijdelijke, ongewenste, onveilige, vergunde en 

aangewezen maar gedoogde ligplaats die hij zelf heeft opgetekend in stand gehouden wordt. Vervolgens geeft 

hij een aantoonbare onwaarheid door aan te geven dat Rijkswaterstaat niet wil meewerken aan het uitbreiden 

van ligplaatsen aan de Westervoortsedijk. Rijkswaterstaat heeft echter in een zeer uitgebreide brief aangegeven 

dat ze wel degelijk mee willen werken en ook voor de bestaande schepen vergunningen willen verlenen op 

nieuwe locaties. De heer Kalsbeek heeft hier met zijn aantoonbare onwaarheid nogmaals oplossingen 

onmogelijk gemaakt waardoor de gemeente Arnhem haar resultaatverplichting niet kan nakomen. De heer 

Kalsbeek laat ook na te vermelden dat er een bestaande woonboot te koop staat aan de Westervoortsedijk voor 

een zeer gering bedrag waarmee de gemeente meteen één en mogelijk twee gewenste ligplaatsen beschikbaar 

kan stellen.  

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-08-26-gemeente-arnhem-brief-namens-college-van-burgemeester-en-

wethouders-voortgang-woonboten-dossier.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-07-24-gemeente-arnhem-reactie-op-voorstel-aanschaf-ligplaats-westervoortsedijk-en-rosandepolder-uitkoop-ligplek-is-niet-aan-de-orde.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-07-24-gemeente-arnhem-reactie-op-voorstel-aanschaf-ligplaats-westervoortsedijk-en-rosandepolder-uitkoop-ligplek-is-niet-aan-de-orde.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-08-26-gemeente-arnhem-brief-namens-college-van-burgemeester-en-wethouders-voortgang-woonboten-dossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-08-26-gemeente-arnhem-brief-namens-college-van-burgemeester-en-wethouders-voortgang-woonboten-dossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-08-26-gemeente-arnhem-brief-namens-college-van-burgemeester-en-wethouders-voortgang-woonboten-dossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-07-24-gemeente-arnhem-reactie-op-voorstel-aanschaf-ligplaats-westervoortsedijk-en-rosandepolder-uitkoop-ligplek-is-niet-aan-de-orde.pdf
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Op 5 september 2013 staat nog steeds de woonboot aan de Westervoortsedijk 90 te koop aangeboden. De 

eerste keer wilde de eigenaar er nog 224.000 euro voor hebben, daarna is de prijs gezakt naar 199.000 euro en 

in juni 2012 is de vraagprijs gezakt naar 150.000 euro. Deze woonboot en nog een aantal woonboten in het 

rijtje aan de Westervoortsedijk worden de jaren er op meerdere keren te koop aangeboden en ondanks dat we 

de betrokken ambtenaren jaar in jaar uit attenderen op de mogelijkheid om deze woonboten aan te kopen blijft 

reactie uit of ontvangen we de reactie dat de gemeente Arnhem de woonboten te duur vindt. Ondertussen 

blijven dezelfde ambtenaren stelselmatig onwaarheden verkondigen tegen het College van B&W, de 

gemeenteraad, de rechtbank, de Raad van State en de Nationale Ombudsman door te zeggen dat er geen 

oplossingen gevonden zijn. En dit terwijl de betrokken ambtenaren er voor verantwoordelijk zijn dat we op een 

derde tijdelijke, ongewenste, gevaarlijke, aangewezen, vergunde en verhuurde ligplaats gelegen zijn en dus ten 

alle tijden de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid hadden om actie te ondernemen. Door de opzettelijke 

misleiding en onwaarheden zijn de betrokken ambtenaren direct verantwoordelijk voor de aanvaring tussen de 

olietanker van de Shell en onze woonboot met 25.000 euro schade en aanzienlijk trauma voor ons gezin als 

resultaat. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2013-09-13-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-

euro.pdf 

 

Op 27 september 2013 reageert de heer Kalsbeek op de brieven van onze advocaat van 22 augustus en 18 

september waarin hij aangeeft dat naast de ligplaats Westervoortsedijk 90 die wij hebben voorgesteld nog een 

ligplaats te koop was maar dat die “in het kader van het raadsbesluit van 25 juni 2012” niet haalbaar is 

gebleken. Dit is de standaard zin (zonder duidelijke uitleg) waarmee de heer Kalsbeek elke mogelijke aan te 

schaffen bestaande ligplaats afdoet. Het betekent dat de gemeente Arnhem de locatie te duur vindt. De 

gemeente Arnhem is niet bereid om 150.000 euro uit te geven om zich aan de resultaatverplichting te kunnen 

houden en een oplossing mogelijk te maken voor het veiligheidsprobleem dat ze zelf veroorzaakt hebben en de 

heer Kalsbeek en zijn collega-ambtenaren zijn hier direct verantwoordelijk voor. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-09-27-gemeente-arnhem-reactie-op-voorstel-bewoners-nieuwe-haven-om-ligplaats-westervoortsedijk-90-aan-te-schaffen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2013-09-13-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2013-09-13-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-09-27-gemeente-arnhem-reactie-op-voorstel-bewoners-nieuwe-haven-om-ligplaats-westervoortsedijk-90-aan-te-schaffen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2013-09-13-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-euro.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-09-27-gemeente-arnhem-reactie-op-voorstel-bewoners-nieuwe-haven-

om-ligplaats-westervoortsedijk-90-aan-te-schaffen.pdf 

 

Op 18 december 2013 stelt onze advocaat voor om een verzoek in te dienen voor een ligplaatsvergunning aan 

de Westervoortsedijk en neemt hij vervolgens rechtstreeks contact op met wethouder van Gastel die de 

dossierhouder is van het woonbotendossier van de gemeente Arnhem. Naar aanleiding van de gesprekken die 

daaruit volgen tussen de wethouder van Gastel, onze advocaat, de heer Kalsbeek en onszelf wordt er 

afgesproken dat we gaan kijken naar de mogelijkheden aan de Westervoortsedijk voor een gewenste ligplaats. 

De heer Kalsbeek geeft aan dat de locatie waarvoor we een vergunning hebben aangevraagd ongeschikt is voor 

onze woonboot. Vervolgens wordt er gesproken om de woonfunctie van onze bestaande woonboot los te 

koppelen en enkel de bedrijfsfunctie te handhaven. Omdat de gemeente geen afspraak wenst te maken over de 

bescherming van het bedrijf m.b.t. geluidsoverlast wordt dit plan niet verder uitgewerkt en gaan de 

overlegrondes tussen de gemeente, de wethouder van Gastel en onszelf verder en stellen we voor de zoveelste 

keer voor om een bestaande ligplaats aan de Westervoortsedijk op te kopen zodat de gemeente aan haar 

resultaatverplichting kan voldoen. 

 

 
 https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-12-18-awn-aanvraag-ligplaatsvergunning-gewenste-ligplaats-gemeente-

arnhem-westervoortsedijk-naast-jachthaven-valkenburg.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-02-28-gemeente-arnhem-mailwisseling-wethouder-van-gastel-de-heer-

kalsbeek-en-bewoner-nieuwe-haven-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf 

 

 

Op 19 december 2013 richten we de “Tawergha Stichting” op nadat we vernomen hebben dat het dorp waar 

Jeroen in zijn jeugd is opgegroeid (Noord-Afrika / Libië) in 2011 met de grond gelijk is gemaakt door racistische 

moslim extremisten die dankzij de NATO interventie tegen Kaddafi vrij spel kregen. De huizen en voorzieningen 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-09-27-gemeente-arnhem-reactie-op-voorstel-bewoners-nieuwe-haven-om-ligplaats-westervoortsedijk-90-aan-te-schaffen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-09-27-gemeente-arnhem-reactie-op-voorstel-bewoners-nieuwe-haven-om-ligplaats-westervoortsedijk-90-aan-te-schaffen.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/2013-12-18-awn-aanvraag-ligplaatsvergunning-gewenste-ligplaats-gemeente-arnhem-westervoortsedijk-naast-jachthaven-valkenburg.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-12-18-awn-aanvraag-ligplaatsvergunning-gewenste-ligplaats-gemeente-arnhem-westervoortsedijk-naast-jachthaven-valkenburg.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-02-28-gemeente-arnhem-mailwisseling-wethouder-van-gastel-de-heer-kalsbeek-en-bewoner-nieuwe-haven-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-02-28-gemeente-arnhem-mailwisseling-wethouder-van-gastel-de-heer-kalsbeek-en-bewoner-nieuwe-haven-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2013-12-19-tawergha-stichting-oprichting-uittreksel-kvk.pdf
https://tawergha.org/nederlands
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-09-27-gemeente-arnhem-reactie-op-voorstel-bewoners-nieuwe-haven-om-ligplaats-westervoortsedijk-90-aan-te-schaffen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-12-18-awn-aanvraag-ligplaatsvergunning-gewenste-ligplaats-gemeente-arnhem-westervoortsedijk-naast-jachthaven-valkenburg.pdf
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werden stuk voor stuk opgeblazen en verbrand en de 40.000 inwoners van Tawergha werden verdreven en 

waren ook in de vluchtelingenkampen hun leven niet zeker. Moslim extremistische milities uit Misrata 

overvielen meerdere keren per jaar de kampen en schoten lukraak mannen, vrouwen en kinderen dood. 1400 

mannen werden gevangengezet en gemarteld waarbij een groot aantal de dood vond.  

Wij hebben tot aan de aanvaring met de olietanker in 2017 ons 100% ingezet voor de doelen van de stichting 

waarbij we o.a. 2,4 miljoen euro geregeld hebben bij de EU voor projecten voor de mensen uit Tawergha en 

heel succesvol hun lot hebben aangekaart bij iedereen die internationaal van belang was in deze zaak waardoor 

er een groot aantal maatregelen zijn getroffen om de bewoners te beschermen en te helpen. We hebben o.a. 

ook een aantal vluchtelingenkampen voorzien van tweedehands laptops met Arabisch OS en lesmateriaal voor 

de kinderen in de klaslokalen en ondersteuning geleverd aan lesprogramma’s en het rapport voor het 

Internationaal Strafhof gemaakt. 

Na de aanvaring met de olietanker in 2017 hebben we al onze energie moeten stoppen in ons eigen noodlot en 

we wijten het de betrokken ambtenaren van Arnhem dat we dankzij de continue tegenwerking en het bewust in 

stand houden van de onveilige situatie een groot deel van onze positieve energie en steun aan de bewoners 

verloren is. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2013-12-19-tawergha-stichting-oprichting-uittreksel-kvk.pdf  

https://tawergha.org/nederlands   

https://www.tawergha.org/docs/2014-02-17-libya-tawergha-foundation-sitrep-on-the-misrata-tawergha-reconciliation-process-full-english.pdf
https://www.tawergha.org/docs/2014-03-10-libya-icc-receipt-2014-02-17-libya-tawergha-foundation-sitrep-em-ack-otp-cr-89-14.pdf
https://www.tawergha.org/docs/2014-03-10-libya-icc-receipt-2014-02-17-libya-tawergha-foundation-sitrep-em-ack-otp-cr-89-14.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2013-12-19-tawergha-stichting-oprichting-uittreksel-kvk.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2013-12-19-tawergha-stichting-oprichting-uittreksel-kvk.pdf
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2014 
 

Op 5 februari 2014 wordt het bestemmingsplan “Rivierzone 2013” vastgesteld.  

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-02-05-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-2013-gmb-2014-

4984.pdf 

 

Op 7 februari 2014 sturen we de gemeente Arnhem weer een uitgebreide mail waarin we nogmaals wijzen op 

de beschikbare en te koop staande locaties aan de Westervoortsedijk. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-02-07-voorstel-awn-beschikbare-woonbootlocaties-met-

woonbestemming-uitbreiden-op-kopen-westervoortsedijk-arnhem.pdf 

 

Op 11 maart 2014 stuurt de heer Kalsbeek via het College van B&W een uitgebreide brief aan de gemeenteraad 

waarin een groot aantal onwaarheden en misleidingen zijn opgenomen en waarin bewust belangrijke 

informatie in ontbreekt. Zo laat de heer Kalsbeek achterwege dat er een onafhankelijk veiligheidsonderzoek ligt 

uit 2009 die in opdracht van de gemeente Arnhem is opgesteld waarin de conclusie is opgenomen dat de derde 

tijdelijke ongewenste ligplaats die de heer Kalsbeek opgetekend heeft en de gemeente vervolgens aangewezen, 

vergund, gedoogd en verhuurd heeft levensgevaarlijk is.  

De heer Kalsbeek laat ook achterwege dat er op het moment van schrijven meerdere woonboten te koop staan 

in Arnhem waaronder een zeer betaalbare woonboot aan de Westervoortsedijk voor 150.000 euro en dat we 

hebben aangegeven bereid zijn om een uitkoopbod te accepteren. Desondanks stuurt de heer Kalsbeek en zijn 

collega-ambtenaren aan op een uitsterfconstructie waarbij we noodgedwongen op de gevaarlijke locatie blijven 

liggen met ons gezin.  

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/2014-02-05-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-2013-gmb-2014-4984.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-02-05-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-2013-gmb-2014-4984.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-02-07-voorstel-awn-beschikbare-woonbootlocaties-met-woonbestemming-uitbreiden-op-kopen-westervoortsedijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-02-07-voorstel-awn-beschikbare-woonbootlocaties-met-woonbestemming-uitbreiden-op-kopen-westervoortsedijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-02-07-voorstel-awn-beschikbare-woonbootlocaties-met-woonbestemming-uitbreiden-op-kopen-westervoortsedijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-03-11-gemeente-arnhem-haalbaarheidsonderzoek-woonschepen-op-ongewenste-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-02-05-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-2013-gmb-2014-4984.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-02-07-voorstel-awn-beschikbare-woonbootlocaties-met-woonbestemming-uitbreiden-op-kopen-westervoortsedijk-arnhem.pdf
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Deze acties van de heer Kalsbeek en zijn collega’s hebben er direct toe geleid dat onze woonboot in 2017 is 

aangevaren door een olietanker van de Shell met 25.000 euro schade en een aanzien trauma voor ons gezin als 

gevolg. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-03-11-gemeente-arnhem-haalbaarheidsonderzoek-woonschepen-op-

ongewenste-locaties.pdf 

 

Op 29 april 2014 komen we tot afspraken over de aanschaf van één of meerdere locaties aan de 

Westervoortsedijk die te koop staan en ronden we de gesprekken met wethouder van Gastel en de heer 

Kalsbeek af en belooft de assistent van de wethouder dat de afspraken binnenkort op papier gezet worden. Het 

overleg verloopt niet erg soepel. Wethouder van Gastel moet de heer Kalsbeek meerdere keren “in de 

meewerkstand” zetten (dit waren haar eigen woorden) en ondanks dat de heer Kalsbeek verantwoordelijk is 

voor het optekenen van onze derde ongewenste, tijdelijke, gevaarlijke, vergunde en door de gemeente 

verhuurde ligplaats probeert hij toch op allerlei manieren om de oplossingen onmogelijk te maken en het 

proces te ondermijnen. Aangezien er twee woonbootlocaties te koop staan en de wethouder een belofte heeft 

gemaakt gaan we er vanuit dat het eindelijk goed gaat komen. Achteraf blijkt dat de heer Kalsbeek achter de 

rug van de wethouder en ons om de ligplaats aan een andere bewoner heeft toegezegd zonder ons hiervan op 

de hoogte te stellen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-03-11-gemeente-arnhem-haalbaarheidsonderzoek-woonschepen-op-ongewenste-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-03-11-gemeente-arnhem-haalbaarheidsonderzoek-woonschepen-op-ongewenste-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-04-29-gemeente-arnhem-mailwisseling-wethouder-van-gastel-de-heer-kalsbeek-en-bewoner-nieuwe-haven-tav-aanschaf-2-tot-3-ligplaatsen-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-03-11-gemeente-arnhem-haalbaarheidsonderzoek-woonschepen-op-ongewenste-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-03-11-gemeente-arnhem-haalbaarheidsonderzoek-woonschepen-op-ongewenste-locaties.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-04-29-gemeente-arnhem-mailwisseling-wethouder-van-gastel-de-heer-

kalsbeek-en-bewoner-nieuwe-haven-tav-aanschaf-2-tot-3-ligplaatsen-westervoortsedijk.pdf 

 

Op 7 mei 2014 bevestigt wethouder van Gastel aan onze advocaat de gemaakte afspraken over de ligplaats aan 

de Westervoortsedijk 93 en geeft ze aan dat er is afgesproken dat mocht er ruimte komen aan de 

Westervoortsedijjk ter hoogte van nummer 93, de familie Spaander de eerste gegadigde is om één van de 

ligplaatsen in te nemen. De wethouder was er dan niet van op de hoogte dat de heer Kalsbeek de ligplaats aan 

een andere bewoner heeft toegezegd terwijl hij nog met ons en de wethouder in overleg was. De heer Kalsbeek 

heeft ons inziens hiermee een strafbaar feit gepleegd aangezien hij volledig op de hoogte was van het gevaar 

waar wij ons als gezin in bevonden waarvoor hij zelf verantwoordelijk was. Hij heeft actief een oplossing voor de 

onveilige situatie onmogelijk gemaakt en is direct verantwoordelijk voor de aanvaring met de olietanker van de 

Shell die in 2017 plaatsvindt. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-05-07-gemeente-arnhem-wethouder-van-gastel-kent-ligplaats-

westervoortsedijk-93-toe-aan-woonbootbewoner-op-zeer-gevaarlijke-plek-in-nieuwe-haven.pdf 

 

Op 10 juni 2014 stuurt het College van B&W een brief aan onze advocaat (met de heer Kalsbeek als 

contactpersoon) waarin ze aangeven dat de toezegging van wethouder van Gastel om een vergissing zou gaan.  

De wethouder zou i.p.v. de ligplaats op locatie Westervoortsedijk 93 de locatie Westervoortsedijk 90 bedoeld 

hebben. De gemeente besluit echter de ligplaats aan de Westervoortsedijk 90 niet aan te schaffen en kiest er 

heel bewust voor om ons gezin op de door de heer Kalsbeek opgetekende tijdelijke, ongewenste, gevaarlijke, 

vergunde, gedoogde en door de gemeente Arnhem verhuurde ligplaats te laten liggen met als direct gevolg de 

aanvaring met de olietanker in 2017. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-04-29-gemeente-arnhem-mailwisseling-wethouder-van-gastel-de-heer-kalsbeek-en-bewoner-nieuwe-haven-tav-aanschaf-2-tot-3-ligplaatsen-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-04-29-gemeente-arnhem-mailwisseling-wethouder-van-gastel-de-heer-kalsbeek-en-bewoner-nieuwe-haven-tav-aanschaf-2-tot-3-ligplaatsen-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-05-07-gemeente-arnhem-wethouder-van-gastel-kent-ligplaats-westervoortsedijk-93-toe-aan-woonbootbewoner-op-zeer-gevaarlijke-plek-in-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-06-10-gemeente-arnhem-wethouder-van-gastel-zou-zich-vergist-hebben-aankoop-van-gewenste-ligplaatsen-geldt-enkel-voor-asm-bewoners.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-04-29-gemeente-arnhem-mailwisseling-wethouder-van-gastel-de-heer-kalsbeek-en-bewoner-nieuwe-haven-tav-aanschaf-2-tot-3-ligplaatsen-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-05-07-gemeente-arnhem-wethouder-van-gastel-kent-ligplaats-westervoortsedijk-93-toe-aan-woonbootbewoner-op-zeer-gevaarlijke-plek-in-nieuwe-haven.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-06-10-gemeente-arnhem-wethouder-van-gastel-zou-zich-vergist-

hebben-aankoop-van-gewenste-ligplaatsen-geldt-enkel-voor-asm-bewoners.pdf 

 

Op 12 juni 2014 reageert onze advocaat op de brief van het College van B&W waarin beweert wordt dat de 

wethouder van Gastel een vergissing gemaakt zou hebben. Onze advocaat betwist heel stellig dat de afspraken 

met de wethouder op een vergissing berusten en verwijst nog eens dat het idee om de ligplaatsen aan de 

Westervoortsedijk aan te schaffen om tot een oplossing voor onze onveilige situatie te komen van ons 

afkomstig is en geeft aan dat de toezegging om voor ons een gewenste veilige ligplaats aan te schaffen juist met 

in achtneming van de omstandigheden met betrekking tot het raadskader gemaakt zijn en dat hier uitgebreid 

overleg over heeft plaatsgevonden wat ook blijkt uit de mailwisselingen. Onze advocaat sommeert het College 

van B&W om uiterlijk binnen 7 dagen te bevestigen dat de gedane toezegging gestand zal doen omdat we 

anders de gang naar de rechten zullen maken. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-06-12-reactie-advocaat-woonbootbewoner-op-gemeente-arnhem-mbt-

vergissing-tav-toezegging-gewenste-ligplaats-westervoortsedijk-93-door-wethouder.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-06-10-gemeente-arnhem-wethouder-van-gastel-zou-zich-vergist-hebben-aankoop-van-gewenste-ligplaatsen-geldt-enkel-voor-asm-bewoners.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-06-10-gemeente-arnhem-wethouder-van-gastel-zou-zich-vergist-hebben-aankoop-van-gewenste-ligplaatsen-geldt-enkel-voor-asm-bewoners.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-06-12-reactie-advocaat-woonbootbewoner-op-gemeente-arnhem-mbt-vergissing-tav-toezegging-gewenste-ligplaats-westervoortsedijk-93-door-wethouder.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-06-12-reactie-advocaat-woonbootbewoner-op-gemeente-arnhem-mbt-vergissing-tav-toezegging-gewenste-ligplaats-westervoortsedijk-93-door-wethouder.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-06-12-reactie-advocaat-woonbootbewoner-op-gemeente-arnhem-mbt-vergissing-tav-toezegging-gewenste-ligplaats-westervoortsedijk-93-door-wethouder.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-06-10-gemeente-arnhem-wethouder-van-gastel-zou-zich-vergist-hebben-aankoop-van-gewenste-ligplaatsen-geldt-enkel-voor-asm-bewoners.pdf
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Op 22 juli 2014 stuurt de heer Kalsbeek alle woonbootbewoners op een gewenste ligplaats een brief met een 

voorstel tot uitkoop voor een bedrag van 60.000 euro. De aller goedkoopste gewenste ligplaats die op dat 

moment te koop staat in Arnhem wordt aangeboden voor 150.000 euro. Het aanbod lijkt dan ook puur 

symbolisch een voor de bühne te zijn.  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-07-22-gemeente-arnhem-brief-aan-woonbootbewoners-uitkoopregeling-

woonboten.pdf 

 

Op 1 augustus 2014 stuurt de heer Kalsbeek een brief aan diegene die hij achter de rug van wethouder van 

Gastel en onze rug om de ligplaats aan de Westervoortsedijk toegezegd heeft waarin staat dat hij die bewoner 

“mei jl.” heeft geïnformeerd over het feit dat de gemeente eigenaar is geworden van de desbetreffende 

ligplaats. Ondanks dat we alle communicatie m.b.t. tot de desbetreffende ligplaats via een WOB-verzoek 

opgevraagd hebben heeft de gemeente Arnhem tot op de dag van vandaag de communicatie in de maand mei 

2014 van de heer Kalsbeek aan de desbetreffende bewoner niet opgeleverd. Op 7 mei 2014 heeft wethouder 

van Gastel ons de desbetreffende ligplaats toegezegd. Wij zijn dan ook heel benieuwd op welke dag in mei de 

heer Kalsbeek de aan ons beloofde oplossing voor onze onveilige ligplaats aan een andere bewoner heeft 

weggegeven. 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2014-08-01-gemeente-arnhem-aanwijzing-ligplaats-westervoortsedijk-93-door-

kalsbeek-achter-de-rug-om-van-wethouder-van-gastel.pdf 

 

Op 20 november 2014 dient onze advocaat een beroepschrift in bij de Rechtbank Gelderland omdat het College 

van B&W en de gemeente Arnhem weigeren om de toezegging van wethouder van Gastel na te komen. De 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-07-22-gemeente-arnhem-brief-aan-woonbootbewoners-uitkoopregeling-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-07-22-gemeente-arnhem-brief-aan-woonbootbewoners-uitkoopregeling-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-07-22-gemeente-arnhem-brief-aan-woonbootbewoners-uitkoopregeling-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2014-08-01-gemeente-arnhem-aanwijzing-ligplaats-westervoortsedijk-93-door-kalsbeek-achter-de-rug-om-van-wethouder-van-gastel.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-24-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-wob-verzoek-woonbotendossier-arnhem-en-tevens-verdagingsbrief-zaaknr-535290.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2014-08-01-gemeente-arnhem-aanwijzing-ligplaats-westervoortsedijk-93-door-kalsbeek-achter-de-rug-om-van-wethouder-van-gastel.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2014-08-01-gemeente-arnhem-aanwijzing-ligplaats-westervoortsedijk-93-door-kalsbeek-achter-de-rug-om-van-wethouder-van-gastel.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-11-20-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-beroepschrift-tav-toezegging-wethouder-van-gastel-westervoortsedijk-93-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-28-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-pleitaantekeningen-zitting-rechtbank-gelderland-bewoner-vs-gemeente-arnhem.pdf
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advocaat wijst de rechtbank en de jurist van de gemeente Arnhem er nog een keer op dat we binnen een 

risicozone geplaatst zijn en geeft aan dat wij zelf de oplossingen aangedragen hebben terwijl de gemeente 

Arnhem jarenlang heeft geweigerd om gebruik te maken van die aangedragen oplossingen.  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-11-20-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-beroepschrift-tav-toezegging-

wethouder-van-gastel-westervoortsedijk-93-arnhem.pdf  

 

Op 4 december 2014 stuurt de heer Hindriks, jurist bij de gemeente Arnhem die zeer goed op de hoogte is van 

de situatie en onze onveilige tijdelijke en ongewenste ligplaats die door zijn college de heer Kalsbeek is 

opgetekend, een reactie op ons beroepschrift aan de rechtbank waarin hij nog eens herhaalt dat de wethouder 

niet bevoegd was tot het maken van een toezegging en dat het College van B&W hier niet aan is gebonden. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-12-04-gemeente-arnhem-reactie-op-beroepschrift-tav-toezegging-

wethouder-van-gastel-tav-westervoortsedijk-93-arnhem.pdf 

  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-11-20-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-beroepschrift-tav-toezegging-wethouder-van-gastel-westervoortsedijk-93-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-11-20-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-beroepschrift-tav-toezegging-wethouder-van-gastel-westervoortsedijk-93-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2014-08-01-gemeente-arnhem-aanwijzing-ligplaats-westervoortsedijk-93-door-kalsbeek-achter-de-rug-om-van-wethouder-van-gastel.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-12-04-gemeente-arnhem-reactie-op-beroepschrift-tav-toezegging-wethouder-van-gastel-tav-westervoortsedijk-93-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-12-04-gemeente-arnhem-reactie-op-beroepschrift-tav-toezegging-wethouder-van-gastel-tav-westervoortsedijk-93-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-12-04-gemeente-arnhem-reactie-op-beroepschrift-tav-toezegging-wethouder-van-gastel-tav-westervoortsedijk-93-arnhem.pdf
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2015 
 

Op 15 januari 2015 stuurt het advocatenkantoor van de gemeente Arnhem, Hekkelman Advocaten en 

Notarissen, een verweer op het beroep van onze advocaat en tevens “feitenrelaas” (deze bevat een groot 

aantal onwaarheden en misleidende beweringen). Ondanks de duidelijke resultaatverplichting die al meerdere 

malen erkend is door de gemeente Arnhem, beweert het advocatenkantoor van de gemeente dat er geen 

juridische verplichting bestaat. Ondanks dat de gemeente Arnhem al toegeven heeft de eerste vier en een half 

jaar van de termijn van vijf jaar van de verplichting geen inspanning verricht te hebben en ondertussen al vast 

staat dat de gemeente Arnhem al meerdere jaren er voor gekozen heeft om bestaande gewenste te koop 

staande ligplaatsen niet aan te schaffen beweren ze ook dat “herplaatsing van de ongewenste woonboten, 

praktisch niet tot de mogelijkheden behoorde.” Het advocatenkantoor van de gemeente Arnhem beweert zelfs 

dat onze situatie “aanmerkelijk minder nijpend is dan de tijdelijke ligplaatsen van andere bewoners” terwijl ze 

uitgebreid op de hoogte zijn gesteld van onze gevaarlijke situatie die de gemeente Arnhem zelf gecreëerd heeft. 

Het advocatenkantoor laat ook weten dat de gemeente ons al meerdere keren heeft laten weten dat we geen 

aanspraak meer konden maken op enige inspanning van de gemeente Arnhem. Het advocatenkantoor bevestigt 

zelfs nog dat de gemeente Arnhem geen onderhandelingen meer voert voor de aanschaf van de ligplaats op de 

Westervoortsedijk 90 terwijl die nog wel te koop staat voor 150.000 euro. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-01-15-gemeente-arnhem-brf-toezending-producties-tevens-schriftelijk-feitenrelaas-rechtszaak-woonboot-nieuwe-haven.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-01-15-gemeente-arnhem-brf-toezending-producties-tevens-schriftelijk-

feitenrelaas-rechtszaak-woonboot-nieuwe-haven.pdf 

 

Op 16 februari 2015 publiceert de gemeente Arnhem het uitvoeringsplan Stadsblokken Meinerswijk. In het plan 

zijn ondanks de resultaatverplichting en de raadsopdracht geen extra gewenste ligplaatsen opgenomen om een 

oplossing te creëren voor de woonboten die nog altijd in afwachting zijn van het nakomen van de 

verplichtingen. https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-02-16-gemeente-arnhem-uitvoeringsplan-stadsblokken-

meinerswijk-definitief.pdf 

 

Op 17 maart 2015 dient onze advocaat een zienswijze in op het bestemmingsplan Geluidszone Industrieterrein 

Arnhem Noord waarin hij aangeeft dat we vogelvrij zijn verklaard en ons geen enkele bescherming wordt 

geboden. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-01-15-gemeente-arnhem-brf-toezending-producties-tevens-schriftelijk-feitenrelaas-rechtszaak-woonboot-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-01-15-gemeente-arnhem-brf-toezending-producties-tevens-schriftelijk-feitenrelaas-rechtszaak-woonboot-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-07-21-gemeente-arnhem-reactie-op-aanvraag-ligplaatsvergunning-apv-westervoortsedijk-93-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-03-17-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-zienswijze-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-03-17-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-zienswijze-

bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf 

 

Op 17 april 2015 reageert Rijkswaterstaat op de vragen van onze advocaat over wie er verantwoordelijk is voor 

de veiligheid van onze ligplaats. In de reactie geeft Rijkswaterstaat aan dat de gemeente Arnhem het nautisch 

bevoegd gezag in de Nieuwe Haven is en verantwoordelijk is voor de risico’s die in het meeverzonden 

onafhankelijke veiligheidsrapport uit 2009 benoemd zijn. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-04-17-rijkswaterstaat-reactie-op-vragen-mbt-de-veiligheid-van-de-

ligplaats-aan-de-westervoortsedijk-85-arnhem.pdf 

 

Op 16 mei 2015 staat nog steeds de woonboot aan de Westervoortsedijk 90 te koop aangeboden. De eerste 

keer wilde de eigenaar er nog 224.000 euro voor hebben, daarna is de prijs gezakt naar 199.000 euro en in juni 

2012 is de vraagprijs gezakt naar 150.000 euro. Deze woonboot en nog een aantal woonboten in het rijtje aan 

de Westervoortsedijk worden de jaren er op meerdere keren te koop aangeboden en ondanks dat we de 

betrokken ambtenaren jaar in jaar uit attenderen op de mogelijkheid om deze woonboten aan te kopen blijft 

reactie uit of ontvangen we de reactie dat de gemeente Arnhem de woonboten te duur vindt. Ondertussen 

blijven dezelfde ambtenaren stelselmatig onwaarheden verkondigen tegen het College van B&W, de 

gemeenteraad, de rechtbank, de Raad van State en de Nationale Ombudsman door te zeggen dat er geen 

oplossingen gevonden zijn. En dit terwijl de betrokken ambtenaren er voor verantwoordelijk zijn dat we op een 

derde tijdelijke, ongewenste, gevaarlijke, aangewezen, vergunde en verhuurde ligplaats gelegen zijn en dus ten 

alle tijden de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid hadden om actie te ondernemen. Door de opzettelijke 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-03-17-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-zienswijze-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-03-17-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-zienswijze-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-16-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-04-17-rijkswaterstaat-reactie-op-vragen-mbt-de-veiligheid-van-de-ligplaats-aan-de-westervoortsedijk-85-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-04-17-rijkswaterstaat-reactie-op-vragen-mbt-de-veiligheid-van-de-ligplaats-aan-de-westervoortsedijk-85-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-16-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-03-17-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-zienswijze-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
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misleiding en onwaarheden zijn de betrokken ambtenaren direct verantwoordelijk voor de aanvaring tussen de 

olietanker van de Shell en onze woonboot met 25.000 euro schade en aanzienlijk trauma voor ons gezin als 

resultaat. 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-16-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-

euro.pdf  

 

 

 

Op 17 mei 2015 levert onze advocaat de onderbouwing aan voor de behandeling van ons bezwaar voor de 

bezwaarschriftencommissie van de gemeente Arnhem waarin hij nog een keer duidelijk de gevaarlijke situatie 

waarin de gemeente Arnhem ons gezin geplaatst heeft onderstreept en de tegenstrijdigheden die de gemeente 

Arnhem stelselmatig hanteert in de uitspraken over het nakomen van de verplichtingen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-17-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-

bezwaar-bezwaarschriftencommissie-gemeente-arnhem.pdf 

 

Op 29 mei 2015 benadrukt onze advocaat voor de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Arnhem nog 

een keer duidelijk de gevaarlijke situatie waarin de gemeente Arnhem ons gezin geplaatst heeft.  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-16-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-16-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-17-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-bezwaar-bezwaarschriftencommissie-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-17-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-bezwaar-bezwaarschriftencommissie-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-17-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-bezwaar-bezwaarschriftencommissie-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-29-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-pleitaantekeningen-zitting-onafhankelijke-bezwaarschriftencommissie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-16-funda-woonboot-te-koop-westervoortsedijk-90-arnhem-150000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-17-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-bezwaar-bezwaarschriftencommissie-gemeente-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-29-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-pleitaantekeningen-zitting-

onafhankelijke-bezwaarschriftencommissie.pdf 

 

Op 29 mei 2015 wordt ons bezwaar behandeld voor de algemene bezwaarschriftencommissie van de Gemeente 

Arnhem en wordt het verslag van de hoorzitting gepubliceerd. Uit het verslag blijkt duidelijk dat de gemeente 

Arnhem nogmaals meerdere malen uitgebreid op de hoogte gesteld is van het onafhankelijke veiligheidsrapport 

over onze ligplaats waarin staat dat de door de heer Kalsbeek opgetekende tijdelijke locatie die door de 

gemeente Arnhem aangewezen, vergund en verhuurd wordt zeer onveilig is.  

Uit het verslag blijkt ook dat de heer Hindriks op de hoogte is van onze gevaarlijke ligging maar opmerkt dat de 

prioriteit ligt bij de woonboten uit de ASM-haven. De heer Hindriks vermeldt tevens dat er een misverstand was 

ontstaan tijdens het gesprek met de wethouder en dat die ons de verkeerde plek het toegezegd. Waarom 

nummer 93 wel onder het raadskader zou vallen en nummer 90 (die uiteindelijk niet wordt aangekocht) niet, 

blijft onbeantwoord. De uitspraak van de commissie is ongelooflijk en ongeloofwaardig. De commissie van de 

gemeente is van oordeel dat wij op net zo’n gevaarlijke plek liggen als alle andere woonboten terwijl het 

veiligheidsrapport specifiek voor onze ligplaats (Casus Shell/Spaander) is opgesteld en enkel onze woonboot bij 

naam genoemd wordt, waarbij wordt aangegeven dat we in de draaicirkel en zelfs de vaarroute van de 

beroepsvaart geplaatst zijn. De reden dat de commissie de conclusie trekt dat onze plek niet gevaarlijker is, is 

omdat de heer Hindriks de feiten verdraait heeft in de informatie die hij de commissie aanleverde. De heer 

Hindriks is namelijk juist de ambtenaar die zeer goed op de hoogte is dat het veiligheidsrapport (Casus 

Shell/Spaander) specifiek voor onze woonboot is opgesteld en wij als enige woonboot (Orion-3) in het rapport 

worden benoemd waarbij wordt aangegeven dat wij in de vaargeul en draaicirkel van de beroepsvaart zijn 

geplaatst. Hij is ook degene die samen met de heer Kalsbeek en de heer Smits stelselmatig het College van 

B&W, de gemeenteraad en nu hier specifiek de onderzoekscommissie van verkeerde en misleidende informatie 

voorziet. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-29-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-pleitaantekeningen-zitting-onafhankelijke-bezwaarschriftencommissie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-29-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-pleitaantekeningen-zitting-onafhankelijke-bezwaarschriftencommissie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-29-gemeente-arnhem-verslag-van-de-hoorzitting-van-de-algemene-bezwaarschriftencommissie-vs-bewoner-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-29-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-pleitaantekeningen-zitting-onafhankelijke-bezwaarschriftencommissie.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-29-gemeente-arnhem-verslag-van-de-hoorzitting-van-de-algemene-

bezwaarschriftencommissie-vs-bewoner-nieuwe-haven.pdf 

 

Op 10 juni 2015 beantwoordt de gemeente Arnhem onze zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 

Geluidszone industrieterrein Arnhem Noord. Onze advocaat stelt dat de gemeente onze ligplaats voor 

onbepaalde tijd zal voortzetten maar dat we geen enkele bescherming worden geboden. De gemeente reageert 

hierop door aan te geven dat er gestreefd wordt naar verplaatsing naar een andere locatie en het advies wordt 

gegeven om onze zienswijze ongegrond te verklaren. Een paar maanden hiervoor heeft de gemeente Arnhem 

via het advocatenkantoor Hekkelman nog laten weten dat we op geen enkele inspanning van de gemeente 

konden rekenen en dat ons duidelijk te kennen was gegeven dat we geen recht hadden op verplaatsing. 

Hetzelfde advocatenkantoor staat enige tijd later tegenover de Raad van State aantoonbare onwaarheden te 

vertellen dat de gemeente Arnhem op de achtergrond druk bezig met een oplossing. De gemeente bevestigt 

later schriftelijk dat deze uitspraken onwaar zijn. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-06-10-gemeente-arnhem-uitspraak-zienswijzenrapport-

bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-an-arnhem.pdf 

 

Op 24 juni 2015 vraagt de bezwarencommissie van de gemeente Arnhem het onafhankelijke veiligheidsrapport 

op waarin staat dat we op een gevaarlijke locatie zijn geplaatst door de gemeente Arnhem. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-29-gemeente-arnhem-verslag-van-de-hoorzitting-van-de-algemene-bezwaarschriftencommissie-vs-bewoner-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-29-gemeente-arnhem-verslag-van-de-hoorzitting-van-de-algemene-bezwaarschriftencommissie-vs-bewoner-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-07-21-gemeente-arnhem-reactie-op-aanvraag-ligplaatsvergunning-apv-westervoortsedijk-93-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-06-24-gemeente-arnhem-verzoek-bezwaarschriftencommissie-onafhankelijk-veiligheidsrapport-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-05-29-gemeente-arnhem-verslag-van-de-hoorzitting-van-de-algemene-bezwaarschriftencommissie-vs-bewoner-nieuwe-haven.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-06-24-gemeente-arnhem-verzoek-bezwaarschriftencommissie-

onafhankelijk-veiligheidsrapport-nieuwe-haven.pdf 

 

Op 6 juli 2015 beantwoord wethouder Mink, portefeuillehouder van het woonbotendossier, de vragen van de 

gemeenteraad specifiek over onze situatie m.b.t. de onhoudbare situatie en de problemen die dit oplevert voor 

het bestemmingsplan. Wethouder Mink bevestigt dat we op een plek liggen die niet gewenst is vanwege 

externe veiligheid en geeft aan dat we gedoogd worden op onze huidige gevaarlijke locatie omdat er geen 

gewenste plekken zijn (wat aantoonbaar niet waar is aangezien er meerdere woonboten te koop staan op het 

moment van spreken waaronder nog steeds de woonboot op de Westervoortsedijk 90): 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-07-06-gemeente-arnhem-bespreekt-woonboten-nieuwe-haven-in-de-

gemeenteraad-met-wethouder-mink-naar-aanleiding-van-wijziging-bestemmingsplan.mp4  

 

Op 21 juli 2015 reageert de gemeente Arnhem op onze vergunningaanvraag voor de ligplaats op de 

Westervoortsedijk 93 waar nog steeds geen nieuwe woonboot is geplaatst en geeft nogmaals aan dat het 

College van B&W niet gebonden is aan de toezegging van de wethouder die tevens dossierhouder was van het 

woonbotendossier van de gemeente Arnhem en dat we niet op de inhoud van het mailbericht waarin deze 

toezegging is gedaan voor het verkrijgen van die ligplaats hadden mogen vertrouwen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-07-21-gemeente-arnhem-reactie-op-aanvraag-ligplaatsvergunning-apv-

westervoortsedijk-93-arnhem.pdf 

 

Op 8 augustus 2015 heeft onze advocaat beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar van het College van 

B&W van gemeente Arnhem waarin hij nogmaals de conclusie van het onafhankelijke veiligheidsrapport 

benoemd waarin staat dat de gemeente Arnhem ons op een zeer gevaarlijke ligplaats heeft geplaatst. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-06-24-gemeente-arnhem-verzoek-bezwaarschriftencommissie-onafhankelijk-veiligheidsrapport-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-06-24-gemeente-arnhem-verzoek-bezwaarschriftencommissie-onafhankelijk-veiligheidsrapport-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-07-06-gemeente-arnhem-bespreekt-woonboten-nieuwe-haven-in-de-gemeenteraad-met-wethouder-mink-naar-aanleiding-van-wijziging-bestemmingsplan.mp4
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-07-06-gemeente-arnhem-bespreekt-woonboten-nieuwe-haven-in-de-gemeenteraad-met-wethouder-mink-naar-aanleiding-van-wijziging-bestemmingsplan.mp4
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-07-06-gemeente-arnhem-bespreekt-woonboten-nieuwe-haven-in-de-gemeenteraad-met-wethouder-mink-naar-aanleiding-van-wijziging-bestemmingsplan.mp4
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-07-21-gemeente-arnhem-reactie-op-aanvraag-ligplaatsvergunning-apv-westervoortsedijk-93-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-07-21-gemeente-arnhem-reactie-op-aanvraag-ligplaatsvergunning-apv-westervoortsedijk-93-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-07-21-gemeente-arnhem-reactie-op-aanvraag-ligplaatsvergunning-apv-westervoortsedijk-93-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-08-07-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-vs-gemeente-arnhem-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-06-24-gemeente-arnhem-verzoek-bezwaarschriftencommissie-onafhankelijk-veiligheidsrapport-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-07-21-gemeente-arnhem-reactie-op-aanvraag-ligplaatsvergunning-apv-westervoortsedijk-93-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-08-07-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-vs-gemeente-arnhem-tav-

ligplaats-westervoortsedijk.pdf 

 

 

Op 1 september 2015 dient onze advocaat een beroepschrift in bij de Raad van State tegen het vastgestelde 

bestemmingsplan geluidszone industrieterrein Arnhem Noord omdat de gemeente Arnhem net doet alsof ze 

nog van plan zijn om ons te verplaatsen terwijl ze in de laatste rechtszaken heel duidelijk hebben aangegeven 

dat we nergens meer op hoeven te rekenen en dat ze onze tijdelijke, ongewenste, onveilige, aangewezen, 

vergunde, gedoogde en verhuurde ligplaats permanent in stand willen houden. Tijdens de behandeling van het 

beroep door de Raad van State beweert de advocaat van de gemeente Arnhem stellig dat er op de achtergrond 

hard gewerkt wordt aan een oplossing. Toevallig zijn er een aantal gemeenteraadsleden met ons mee gekomen 

naar de behandeling van ons beroep en die stellen de volgende politieke avond vragen over de beweringen van 

de gemeente advocaat. De wethouder ontkent als reactie op de vragen dat er op de achtergrond hard gewerkt 

wordt aan een oplossing en geeft aan dat de advocaat dat verkeerd begrepen heeft. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-09-01-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-beroepschrift-raad-van-state-

mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf 

 

 

Op 28 september 2015 dient onze advocaat aanvullende beroepsgronden in bij de Raad van State tegen het 

vastgestelde bestemmingsplan geluidszone industrieterrein Arnhem Noord omdat de gemeente Arnhem. In de 

aanvullende gronden geeft hij wederom te kennen dat onze tijdelijke ongewenste verklaarde ligplaats een 

gevaarlijke ligplaats betreft en dat de gemeente Arnhem stelselmatig aangedragen oplossingen onmogelijk 

maakt. Onze advocaat wijst de Raad van State er ook op dat het College van B&W aangeeft dat onze ligplaats 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-08-07-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-vs-gemeente-arnhem-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-08-07-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-vs-gemeente-arnhem-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-toelichting-2013-gmb-2014-4984.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-09-01-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-beroepschrift-raad-van-state-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-09-01-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-beroepschrift-raad-van-state-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-09-28-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-beroepsgronden-raad-van-state-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-08-07-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-vs-gemeente-arnhem-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
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ongewenst is verklaard en dat dit concreet betekent dat er gestreefd wordt naar verplaatsing naar een andere 

locatie en dat we daarom niet zijn opgenomen in het bestemmingsplan maar dat de gemeente Arnhem elke 

mogelijke oplossing laat liggen en daarnaast in andere rechtszaken heeft aangegeven ook geen inspanning meer 

te verrichten om verplaatsing mogelijk te maken en dat we geen recht meer hebben op verplaatsing. 

 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-09-28-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-beroepsgronden-raad-van-state-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-09-28-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-beroepsgronden-raad-van-state-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-09-28-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-beroepsgronden-raad-van-state-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-09-28-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-beroepsgronden-

raad-van-state-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf 

 

Op 6 oktober 2015 wordt onze ligplaats benoemd in het bestemmingsplan Rivierzone als niet wenselijke locatie 

waarvoor een andere locatie gekozen moet worden. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-toelichting-2013-

gmb-2014-4984.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-t-nl-imro-

02020000673-vastgesteld.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-09-28-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-beroepsgronden-raad-van-state-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-09-28-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-beroepsgronden-raad-van-state-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-toelichting-2013-gmb-2014-4984.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-toelichting-2013-gmb-2014-4984.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-toelichting-2013-gmb-2014-4984.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-t-nl-imro-02020000673-vastgesteld.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-t-nl-imro-02020000673-vastgesteld.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-09-28-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-beroepsgronden-raad-van-state-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-toelichting-2013-gmb-2014-4984.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-10-06-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-rivierzone-t-nl-imro-02020000673-vastgesteld.pdf
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Op 24 oktober 2015 moet onze rechtsbijstandverzekering weer in actie komen nadat de gemeente vergunning 

heeft verleend aan een mobiele visrokerij die recht voor onze deur komt te staan en die met het aggregaat en 

rookwalmen voor grote overlast zorgt zonder dat de gemeente Arnhem op onze overlastmeldingen reageert. 

Pas na tien afzonderlijke meldingen en een handhavingsverzoek van onze advocaat neemt de gemeente actie 

om de overlast te beperken: https://arnhemspeil.nl/videos/2015-10-24-bewoner-nieuwe-haven-melding-

overlast-mobiele-visrokerij-westervoortsedijk-arnhem.mp4  

Op 11 november 2015 stuurt onze advocaat het College van B&W een WOB en handhavingsverzoek omdat de 

gemeente Arnhem al maanden toestaat dat een mobiele visrokerij recht voor onze deur geplaatst wordt op 10 

meter afstand van onze woonboot. Er zijn 10 klachten en een handhavingsverzoek voor nodig voordat de 

gemeente actie onderneemt. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-11-04-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-wob-verzoek-gemeente-

arnhem-tav-overlast-mobiele-visrokerij.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-11-04-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-handhavingsverzoek-gemeente-

arnhem-tav-overlast-mobiele-visrokerij.pdf 

 

Op 11 november 2015 stuurt onze advocaat de zoveelste waarschuwing aan het College van B&W 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." 

 

https://arnhemspeil.nl/videos/2015-10-24-bewoner-nieuwe-haven-melding-overlast-mobiele-visrokerij-westervoortsedijk-arnhem.mp4
https://arnhemspeil.nl/videos/2015-10-24-bewoner-nieuwe-haven-melding-overlast-mobiele-visrokerij-westervoortsedijk-arnhem.mp4
https://arnhemspeil.nl/videos/2015-10-24-bewoner-nieuwe-haven-melding-overlast-mobiele-visrokerij-westervoortsedijk-arnhem.mp4
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/2015-11-04-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-wob-verzoek-gemeente-arnhem-tav-overlast-mobiele-visrokerij.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-11-04-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-wob-verzoek-gemeente-arnhem-tav-overlast-mobiele-visrokerij.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-11-04-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-handhavingsverzoek-gemeente-arnhem-tav-overlast-mobiele-visrokerij.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-11-04-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-handhavingsverzoek-gemeente-arnhem-tav-overlast-mobiele-visrokerij.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/2015-11-04-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-handhaingsverzoek-gemeente-arnhem-tav-overlast-mobiele-visrokerij.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-11-11-brief-aan-gemeente-arnhem-mbt-risicovolle-situatie-ligplaats-

woonboot-nieuwe-haven.pdf 

 

Op 8 december 2015 stuurt onze advocaat de aanvullende gronden voor ons bezwaarschrift aan het College 

van B&W van de gemeente Arnhem waarin hij wederom wijst op de oplossingen die we aangedragen hebben 

die de gemeente uit financieel oogpunt heeft afgewezen en hij wijst ook nogmaals naar het grote risico van 

onze ligplaats waar de gemeente Arnhem voor verantwoordelijk is waarop de gemeente Arnhem stelselmatig 

niet reageert. 

 

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/2015-11-11-brief-aan-gemeente-arnhem-mbt-risicovolle-situatie-ligplaats-woonboot-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-08-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-gronden-bezwaarschrift-gemeente-arnhem-college-tav-ligplaats.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/2015-12-08-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-gronden-bezwaarschrift-gemeente-arnhem-college-tav-ligplaats.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-08-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-gronden-

bezwaarschrift-gemeente-arnhem-college-tav-ligplaats.pdf 

 

Op 14 december 2015 stuurt onze advocaat een reactie op de brief van de ODRA. Onze advocaat had 

aanvankelijk een brief gestuurd aan het college van B&W met het verzoek om voor ons een veilige ligplaats te 

creëren zoals voorgesteld in het onafhankelijke veiligheidsrapport. Het college heeft de brief echter niet zelf in 

behandeling genomen maar zonder overleg met ons doorgestuurd naar de ODRA. De ODRA heeft toen 

gereageerd en op 14 december stuurde onze advocaat zijn reactie op de brief van de ODRA.   

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-14-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-reactie-aan-odra-ivm-verzoek-

veilige-ligplaats-westervoortsedijk.pdf 

 

Op 19 december 2015 ontvangen we het verweerschrift van het advocatenkantoor Hekkelman van de 

gemeente Arnhem gericht aan de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan geluidszone 

Industrieterrein Noord. Waar Hekkelman begin 2015 in de rechtbank nog keihard beweerde dat er geen enkele 

verplichting was voor de gemeente Arnhem om ons te verplaatsen en dat de gemeente Arnhem ons al jaren 

heel duidelijk te kennen heeft gegeven dat we geen enkel inspanning hoeven te verwachten stelt het bedrijf nu 

dat het klip en klaar is dat we niet op deze tijdelijke, ongewenste en door de gemeente vergunde ligplaats 

kunnen blijven liggen omdat we op een gevaarlijke locatie liggen in de draaicirkel van de beroepsvaart. 

Vervolgens liegen ze keihard dat we vooraf wisten dat de locatie gevaarlijk was toen we er gingen liggen en 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-08-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-gronden-bezwaarschrift-gemeente-arnhem-college-tav-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-08-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-gronden-bezwaarschrift-gemeente-arnhem-college-tav-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-14-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-reactie-aan-odra-ivm-verzoek-veilige-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-14-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-reactie-aan-odra-ivm-verzoek-veilige-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-14-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-reactie-aan-odra-ivm-verzoek-veilige-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-16-advocaat-gemeente-arnhem-verweerschrift-raad-van-state-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-01-15-gemeente-arnhem-brf-toezending-producties-tevens-schriftelijk-feitenrelaas-rechtszaak-woonboot-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-08-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-gronden-bezwaarschrift-gemeente-arnhem-college-tav-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-14-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-reactie-aan-odra-ivm-verzoek-veilige-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
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maken ze het nog bonter door tijdens de behandeling van de zaak tegen de Raad van State te verklaren dat de 

gemeente Arnhem op de achtergrond druk bezig was met een oplossing om ons te verplaatsen. Waar de 

advocaten van Hekkelman geen rekening mee gehouden hadden was dat er een aantal gemeenteraadsleden 

mee gekomen waren naar de Raad van State zitting die nog dezelfde politieke woensdag de beweringen van de 

advocaat van de gemeente in stelling brachten tegen de wethouder die op zijn beurt moest verklaren dat de 

advocaat deze verklaring niet had mogen afleggen omdat het niet overeen kwam met de waarheid. 

 

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-16-advocaat-gemeente-arnhem-verweerschrift-raad-van-state-mbt-

bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf 

 

Op 23 december 2015 reageert de gemeente Arnhem afwijzend op de verantwoordelijkstelling door onze 

advocaat voor eventuele schade aan onze woonboot of letsel voor ons gezin ten gevolge van een calamiteit en 

bagatelliseren de twee vorige bijna aanvaringen met een olietanker- en passagierschip. Ondanks dat de 

gemeente Arnhem onze ligplaats zelf heeft opgetekend, en de constructie heeft bedacht waardoor we in de 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-16-advocaat-gemeente-arnhem-verweerschrift-raad-van-state-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-16-advocaat-gemeente-arnhem-verweerschrift-raad-van-state-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-23-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-om-de-ligplaats-aan-te-passen-ivm-de-veiligheid.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-16-advocaat-gemeente-arnhem-verweerschrift-raad-van-state-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-16-advocaat-gemeente-arnhem-verweerschrift-raad-van-state-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-16-advocaat-gemeente-arnhem-verweerschrift-raad-van-state-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord.pdf
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vaarweg en de draaicirkel zijn komen te liggen, er vooraf afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de 

conclusie van een onafhankelijk onderzoek die ook opgenomen zijn in onze ligplaatsvergunning waarin staat dat 

indien we op een onveilige plek lagen de gemeente ons dichter naar de wal zou verplaatsen, en ondanks dat de 

gemeente onze ligplaats aangewezen, vergund en verhuurd heeft aan ons en wij ondertussen financieel aan de 

grond zijn gebracht dankzij de jarenlange treiterijen door de gemeente Arnhem en ondanks dat ze weten dat 

we zonder de medewerking van de gemeente Arnhem geen kant op kunnen t.a.v. de vergunningen en 

afspraken die nodig zijn om zo’n verplaatsing mogelijk te maken, weigeren ze alle medewerking om de 

verplaatsing mogelijk te maken. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-23-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-advocaat-bewoner-nieuwe-

haven-om-de-ligplaats-aan-te-passen-ivm-de-veiligheid.pdf 

 

  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-23-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-om-de-ligplaats-aan-te-passen-ivm-de-veiligheid.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-23-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-om-de-ligplaats-aan-te-passen-ivm-de-veiligheid.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-23-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-om-de-ligplaats-aan-te-passen-ivm-de-veiligheid.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-12-23-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-om-de-ligplaats-aan-te-passen-ivm-de-veiligheid.pdf
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2016 
 

Op 25 januari 2016 stelden de gemeenteraadsleden tijdens de politieke avond vragen aan de wethouder over 

de onwaarheden die het advocatenkantoor Hekkelman had verkondigd tijdens de Raad van State zitting. Hierop 

moest de portefeuillehouder wel toegeven dat de bewering aan de Raad van State van de advocaat van de 

gemeente niet overeen kwam met de waarheid: https://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/2016-01-25-gemeente-arnhem-politieke-maandag-kamervragen-pvda-

tav-voortgang-woonbotendossier-ivm-voor-de-gek-houden-raad-van-state.pdf 

 

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 zou zijn om de inspannings- en resultaatverplichting na te komen. Om “van het 

gedoe” (zie onderstaande rode kader) 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. Tijdens de vervolggesprekken met de gemeente en 

opgenomen in de uitspraak van de rechtbank wordt door de gemeente bevestigd dat de aangeboden locatie 

aan de Boterdijk niet geschikt was voor onze woonboot. De locatie was te ondiep voor onze woonboot en 

Rijkswaterstaat heeft als eis dat er een varend woonschip komt te liggen. De betrokken ambtenaren zijn 

uitgebreid op de hoogte dat we geen varend woonschip zijn. Er komt echter geen vervolgactie en nog erger, in 

de jaren hierna verklaren de betrokken ambtenaren stelselmatig dat wij zelf de aangeboden locatie aan de 

Boterdijk afgewezen zouden hebben waardoor we geen recht meer zouden hebben op ondersteuning vanuit de 

gemeente om tot een oplossing te komen. Door het vertellen van deze aantoonbare onwaarheid worden onze 

klachten niet in behandeling genomen en kost het ons veel moeite om de gemeenteraad te overtuigen van de 

noodzaak tot actie. Op 20 mei 2019 dienen we een uitgebreide klacht in tegen de heer Kalsbeek die 

verantwoordelijk is voor de onwaarheden en misleiding die er direct voor gezorgd heeft dat wij in 2017 zijn 

aangevaren door de olietanker met 25.000 euro schade en een groot trauma voor ons gezin. De klacht wordt 

echter niet in behandeling genomen. Het is niet de eerste keer dat klachten niet serieus genomen worden en 

meestal is daarbij mevrouw de Feijter betrokken, de klachtencoördinator van de gemeente Arnhem. Op 23 mei 

2019 dienen we ook tegen mevrouw de Feijter een klacht in met betrekking tot de misleiding over de 

aangeboden ongeschikte locatie maar ook deze klacht wordt niet in behandeling genomen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-01-25-gemeente-arnhem-raadsvragen-pvda-mbt-ligplaatsen-woonboten-nieuwehaven-ivm-raad-van-state-zitting.mp4
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-01-25-gemeente-arnhem-raadsvragen-pvda-mbt-ligplaatsen-woonboten-nieuwehaven-ivm-raad-van-state-zitting.mp4
https://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/2016-01-25-gemeente-arnhem-politieke-maandag-kamervragen-pvda-tav-voortgang-woonbotendossier-ivm-voor-de-gek-houden-raad-van-state.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-01-25-gemeente-arnhem-politieke-maandag-kamervragen-pvda-tav-voortgang-woonbotendossier-ivm-voor-de-gek-houden-raad-van-state.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/2019-03-01-gemeente-arnhem-misleiding-klachtencommissie-rechtbank-raadvanstate-en-ombudsman-mbt-aangeboden-ongeschikte-tijdelijke-onveilige-ligplaats-boterdijk.pdf
https://www.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/nap/dok/2019-05-23-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-afwijzen-klacht-zonder-onderzoek.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-01-25-gemeente-arnhem-politieke-maandag-kamervragen-pvda-tav-voortgang-woonbotendossier-ivm-voor-de-gek-houden-raad-van-state.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-01-28-gemeente-arnhem-advocaat-liegt-tegen-raad-van-state-over-

nakomen-van-resultaatverplichting-woonbotendossier-arnhem.pdf 

 

Op 3 februari 2016 staan we weer samen met onze advocaat voor de bezwaarschriftencommissie van de 

gemeente Arnhem en hebben we weer de heer Hindriks tegenover ons staan van de gemeente Arnhem die 

wederom meerdere onwaarheden verkondigd tegen de commissie. Zo ontkend de heer Hindriks bijvoorbeeld 

de resultaatsverplichting die de gemeente is aangegaan voor het leveren van een gewenste ligplaats in 2007 die 

uiterlijk in juli 2012 opgeleverd had moeten zijn terwijl juist uit de stukken m.b.t. de rechtszaak over de ASM-

Haven tussen de gemeente Arnhem en Phanos blijkt dat de heer Hindriks in die zaak in een e-mail en meerdere 

memo’s heel duidelijk o.a. bij de rechtbank heeft aangegeven dat er wel degelijk een resultaatverplichting licht 

om binnen vijf jaar tijd de gewenste ligplaatsen op te leveren. Zie deze Collegenota van 8 juni 2005 waarin Jack 

Hindriks als verantwoordelijk ambtenaar is opgenomen, en  zie mail van 9 september 2009 van juridische zaken 

aan ons t.a.v. het tekenen van onze ligplaatsvergunning en  zie de memo van 6 maart 2008 die de rechtbank op 

5 oktober 2011 heeft opgenomen in de uitspraak en  zie memo van 26 november 2011. De heer Hindriks heeft 

hier aantoonbaar keihard gelogen tegen de bezwarencommissie met een direct resultaat dat ons bezwaar is 

afgewezen waardoor we in 2017 alsnog in de vaarroute lagen en zijn aangevaren door een olietanker met 

25.000 euro schade en een flink trauma voor ons gezin als gevolg. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-01-28-gemeente-arnhem-advocaat-liegt-tegen-raad-van-state-over-nakomen-van-resultaatverplichting-woonbotendossier-arnhem.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://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-03-gemeente-arnhem-verslag-van-hoorzitting-van-de-algemene-bezwaarschriftencommissie-bewoner-nieuwe-haven-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-27-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleid-uitwerking-inspraakreacties-en-aanwijzingsbesluit.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-27-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleid-uitwerking-inspraakreacties-en-aanwijzingsbesluit.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-09-09-gemeente-arnhem-bevestigd-nogmaals-binnen-vijf-jaar-dient-er-uitzicht-te-zijn-op-gewenste-ligplaats-voor-woonboot.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-05-rechtbank-arnhem-uitspraak-asm-haven-phanos-woonboten.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-05-rechtbank-arnhem-uitspraak-asm-haven-phanos-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-voorgeschiedenis-en-positie.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-03-gemeente-arnhem-verslag-van-hoorzitting-van-de-algemene-

bezwaarschriftencommissie-bewoner-nieuwe-haven-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf 

 

Op 23 februari 2016 staan we samen met onze advocaat voor de rechtbank Gelderland t.a.v. het niet nakomen 

van de resultaatverplichting en het niet nakomen van de toezegging door wethouder van Gastel t.a.v. de locatie 

Westervoortsedijk 93. Onze advocaat geeft aan dat de heer Kalsbeek opdracht heeft gekregen om met ons om 

tafel te gaan zitten om tot een oplossing te komen omdat de advocaat van de gemeente kort daarvoor gelogen 

had tegen de Raad van State dat de gemeente Arnhem op de achtergrond druk bezig was met een oplossing om 

een gewenste en permanente locatie aan te kunnen bieden. Daarnaast geeft onze advocaat aan dat de 

gemeenteadvocaat voor de Raad van State heeft toegegeven dat we op een gevaarlijke, tijdelijke, ongewenste 

en door de gemeente aangewezen locatie liggen (terwijl nog geen jaar eerder hetzelfde advocatenkantoor van 

de gemeente Arnhem het gevaar nog ontkende). Onze advocaat wijst ook op de foutieve conclusie van de 

bezwarencommissie van de gemeente Arnhem dat onze ligplaats niet gevaarlijker zou zijn dan de locaties van 

de overige ongewenst verklaarde woonboten. Het onafhankelijke veiligheidsonderzoek is notabene uitgevoerd 

in opdracht van de gemeente Arnhem specifiek met als doel om de veiligheidssituatie van onze ligplaats in 

combinatie met de olietankers van de Shell in kaart te brengen (Casus Shell/Spaander). Onze advocaat vervolgt 

door aan te geven dat de houding van de gemeente Arnhem daarom onbegrijpelijk is (en onvergeeflijk en 

strafbaar in onze ogen). 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-03-gemeente-arnhem-verslag-van-hoorzitting-van-de-algemene-bezwaarschriftencommissie-bewoner-nieuwe-haven-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-03-gemeente-arnhem-verslag-van-hoorzitting-van-de-algemene-bezwaarschriftencommissie-bewoner-nieuwe-haven-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-23-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-pleitaantekeningen-zitting-rechtbank-gelderland-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-03-gemeente-arnhem-verslag-van-hoorzitting-van-de-algemene-bezwaarschriftencommissie-bewoner-nieuwe-haven-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-03-gemeente-arnhem-verslag-van-hoorzitting-van-de-algemene-bezwaarschriftencommissie-bewoner-nieuwe-haven-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-03-gemeente-arnhem-verslag-van-hoorzitting-van-de-algemene-bezwaarschriftencommissie-bewoner-nieuwe-haven-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf


 

 

103 

 

 

 

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-23-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-pleitaantekeningen-

zitting-rechtbank-gelderland-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf 

 

 

Op 24 februari 2016 stuurt de heer Kalsbeek een memo aan Rijkswaterstaat inclusief tekeningen van besproken 

locaties waar onze woonboot eventueel zou kunnen komen te liggen als oplossing voor onze tijdelijke, 

ongewenste en gevaarlijke ligplaats. De heer Kalsbeek doet echter erg zijn best om de oplossing op voorhand 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-23-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-pleitaantekeningen-zitting-rechtbank-gelderland-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-23-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-pleitaantekeningen-zitting-rechtbank-gelderland-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-24-gemeente-arnhem-memo-kalsbeek-aan-rijkswaterstaat-met-voorgestelde-locaties-woonboot-bewoner-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-23-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-pleitaantekeningen-zitting-rechtbank-gelderland-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-23-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-pleitaantekeningen-zitting-rechtbank-gelderland-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-23-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-pleitaantekeningen-zitting-rechtbank-gelderland-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-23-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-pleitaantekeningen-zitting-rechtbank-gelderland-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
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onmogelijk te maken. De gewenste locatie die de gemeente aanbiedt aan de Boterdijk blijkt op voorhand al niet 

haalbaar te zijn i.v.m. de diepte van onze woonboot. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat als eis dat er een varend 

woonschip komt te liggen. De betrokken ambtenaren zijn uitgebreid op de hoogte dat we geen varend 

woonschip zijn. We proberen die oplossing nog mogelijk te maken door voor te stellen dat we enigszins schuin 

zouden kunnen gaan liggen met als eerste onze ponton op het ondiepe deel zodat we iets meer in het diepe 

deel komen te liggen maar op de tekening die de heer Kalsbeek naar Rijkswaterstaat stuurt met dat voorstel 

legt hij onze boot bijna overdwars op de rivier zodat deze oplossing ook door Rijkswaterstaat meteen wordt 

afgeschoten. Later blijkt de locatie die de gemeente aanbiedt niet alleen te ondiep te zijn maar ook wederom 

een tijdelijke niet gewenste locatie waarvan de woonboten die er liggen later verplaatst zouden moeten 

worden. Ook de andere locaties die we voorstellen worden op een niet haalbare manier gepresenteerd door de 

heer Kalsbeek of door middel van aantoonbare onwaarheden onmogelijk gemaakt. 

De heer Kalsbeek is er echter de jaren erna voor verantwoordelijk dat hij meerdere malen verklaart dat wij zelf 

de locatie aan de Boterdijk afgewezen zouden hebben en daarom geen recht meer zouden hebben op een 

oplossing. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-24-gemeente-arnhem-memo-kalsbeek-aan-rijkswaterstaat-met-

voorgestelde-locaties-woonboot-bewoner-nieuwe-haven-arnhem.pdf 

 

 

Op 8 maart 2016 stuurt de gemeente Arnhem de beslissing op ons bezwaarschrift waarin ze aangeven dat ze 

ons bezwaar ongegrond verklaren en dat dit overeenkomstig is met het advies van de algemene 

bezwaarschriften-commissie van de gemeente Arnhem. De gemeente verklaart het bezwaar ongegrond terwijl 

in de zaak voor de Raad van State, januari dit jaar de advocaat van de gemeente erkend heeft dat we op een 

gevaarlijke, tijdelijke ongewenste locatie liggen en dat hiervoor een onafhankelijk veiligheidsonderzoek aan ten 

grondslag ligt. Het onderzoek is specifiek voor onze gevaarlijke ligplaats opgesteld (Casus Shell/Spaander) en 

enkel onze woonboot wordt bij naam genoemd met de mededeling dat we in de vaarroute liggen van de 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-24-gemeente-arnhem-memo-kalsbeek-aan-rijkswaterstaat-met-voorgestelde-locaties-woonboot-bewoner-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-24-gemeente-arnhem-memo-kalsbeek-aan-rijkswaterstaat-met-voorgestelde-locaties-woonboot-bewoner-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-03-08-gemeente-arnhem-beslissing-op-bezwaarschrift-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-02-24-gemeente-arnhem-memo-kalsbeek-aan-rijkswaterstaat-met-voorgestelde-locaties-woonboot-bewoner-nieuwe-haven-arnhem.pdf
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beroepsvaart. Ondanks het gewijzigde standpunt voor de Raad van State wat in direct conflict is met de 

conclusie van de bezwaarschriftencommissie wordt toch ons bezwaar ongegrond verklaard door de gemeente.  

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-03-08-gemeente-arnhem-beslissing-op-bezwaarschrift-bewoner-nieuwe-

haven-arnhem-ligplaats-westervoortsedijk.pdf 

 

Op 6 mei 2016 neemt onze advocaat via de e-mail contact op met de advocaat van de gemeente Arnhem nadat 

de heer Kalsbeek stelselmatig geen reacties geeft op de e-mailberichten over de aangedragen oplossingen en 

de vraag hoe we tot een oplossing kunnen komen nu dat is gebleken dat de aangedragen oplossing van de heer 

Kalsbeek m.b.t. de Boterdijk geen mogelijkheden biedt i.v.m. de diepgang van onze woonboot. Daarnaast stelde 

Rijkswaterstaat als eis dat er een varend woonschip op de locatie komt te liggen. De betrokken ambtenaren zijn 

uitgebreid op de hoogte dat we geen varend woonschip zijn. Onze advocaat biedt nogmaals de oplossing aan 

die Rosandepoldernummer 1 biedt direct naast de overslagkade van Rijkswaterstaat. De heer Kalsbeek heeft 

meerdere malen niet gereageerd op dit voorstel, heeft aantoonbaar onwaarheden verkondigd over deze optie 

die we zeer uitgebreid aangetoond hebben in ons overzicht met de twaalf oplossingen en op het moment van 

schrijven staat deze optie nog steeds open. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-03-08-gemeente-arnhem-beslissing-op-bezwaarschrift-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-03-08-gemeente-arnhem-beslissing-op-bezwaarschrift-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-05-06-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-advocaat-gemeente-arnhem-tav-ongeschikte-locatie-boterdijk-en-voorstel-gewenste-plek-rosandepolder-1.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-03-08-gemeente-arnhem-beslissing-op-bezwaarschrift-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-03-08-gemeente-arnhem-beslissing-op-bezwaarschrift-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-05-06-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-advocaat-gemeente-arnhem-tav-ongeschikte-locatie-boterdijk-en-voorstel-gewenste-plek-rosandepolder-1.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-05-06-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-advocaat-gemeente-

arnhem-tav-ongeschikte-locatie-boterdijk-en-voorstel-gewenste-plek-rosandepolder-1.pdf 

 

Op 18 mei 2016 publiceert het AD een artikel over het besluit van de gemeenteraad om onze tijdelijke, 

ongewenste en aantoonbaar zeer gevaarlijke ligplaats te gedogen. Dit besluit is genomen op basis van 

misleidende informatie die de heer Kalsbeek en de heer Smits aangeleverd hebben. Misleidend omdat het 

onafhankelijke veiligheidsonderzoek waarin staat vermeld dat we op een levensgevaarlijke plek liggen niet is 

benoemd en de betreffende ambtenaren het hebben doen voorkomen alsof er nog nooit iets gebeurd is op 

onze huidige locatie terwijl een jaar later hetzelfde AD een publicatie publiceert waaruit blijkt dat er de 

afgelopen 15 jaar zich 60 incidenten hebben voorgedaan waarvan 18 aanvaringen waarvan 10 bij onze ligplaats 

in de buurt en wij zelf aangevaren worden door een olietanker van de Shell. De heer Kalsbeek die 

verantwoordelijk is geweest voor het optekenen en het toewijzen van onze tijdelijke,  ongewenste en 

levensgevaarlijke ligplaats en de heer Smits die deze misleidende informatie aangeleverd heeft aan de 

gemeenteraad en het College van B&W houden ons opzettelijk in een levensgevaarlijke situatie. Zij hebben 

grote materiele en immateriële schade op hun geweten en in dit document laten zij zien dat alles er aan doen 

om ons in de gevaarlijke situatie te houden. Zij nemen de kans dat leden van ons gezin overlijden door een 

toekomstige aanvaring op de koop toe. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-05-06-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-advocaat-gemeente-arnhem-tav-ongeschikte-locatie-boterdijk-en-voorstel-gewenste-plek-rosandepolder-1.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-05-06-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-advocaat-gemeente-arnhem-tav-ongeschikte-locatie-boterdijk-en-voorstel-gewenste-plek-rosandepolder-1.pdf
https://www.ad.nl/binnenland/arnhem-gedoogt-woonschepen~a4d71ca9/
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-05-06-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-advocaat-gemeente-arnhem-tav-ongeschikte-locatie-boterdijk-en-voorstel-gewenste-plek-rosandepolder-1.pdf
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https://www.ad.nl/binnenland/arnhem-gedoogt-woonschepen~a4d71ca9/ 

 

Op 19 mei 2016 werkt de misleiding en de meerdere onwaarheden die gemeente verteld heeft en de rechter 

trapt er in en stelt de gemeente in het gelijk. De uitspraak van de rechtbank die op meerdere onwaarheden van 

de gemeente gebaseerd is geeft de gemeente Arnhem munitie om ons op de gevaarlijke ongewenste locatie te 

laten liggen en dat is dan ook wat ze doen, ondanks dat het advocatenkantoor van de gemeente tegen de Raad 

van State verklaard heeft dat we op een gevaarlijke plek liggen en ondanks dat we tijdens de 

bezwarencommissie en de rechtszaak hebben mogen aanwijzen waar onze woonboot gelegen is in de Nieuwe 

Haven en waar de overige woonboten gelegen waren m.b.t. de onveilige situatie in combinatie met de kaart uit 

het veiligheidsrapport uit 2009, een onafhankelijk veiligheidsrapport, opgesteld in opdracht van de gemeente 

Arnhem, specifiek voor onze locatie (Casus Shell/Spaander) waaruit blijkt dat wij op de meeste gevaarlijke 

locatie in de vaarroute liggen, besluit de rechtbank dat het onderzoek niet ingaat op de situatie van de 

woonboten uit de ASM-haven en dat de rechtbank de verplichting tot verplaatsen niet leest uit onze zienswijze. 

De resultaatverplichting is opgenomen in meerdere officiële stukken van de gemeente en de verplichting is voor 

de datum van deze uitspraak 22 keer bevestigd in officieel stukken van de gemeente Arnhem. Zo hebben 

bijvoorbeeld op 28 oktober 2011 de heer Hindriks en de hoofdverantwoordelijke ambtenaar voor het 

woonboten dossier, de heer Thor Smits in de memo “Alternatieve woonbootlocaties: voorgeschiedenis en 

positie” zowel de resultaatverplichting als de termijn van 5 jaar tot 7 keer in het ene document bevestigd. Aan 

de verplichting diende uiterlijk in juli 2012 voldaan te zijn. M.b.t. het verschil in gevaar hebben we hieronder 

een deel van de kaart uit het onafhankelijke veiligheidsonderzoek uit 2009 getoond die specifiek voor onze 

ligplaats is uitgevoerd (Casus Shell/Spaander) en waaruit duidelijk blijkt dat onze woonboot in de vaarroute licht 

(zie de rode lijn die door onze woonboot heenloopt) en dat de woonboten uit de ASM-haven (in het groene 

kader) niet eens in de buurt van een rode lijn gelegen zijn en ook niet in de draaicirkel liggen van de aanvarende 

schepen: https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-18-gemeente-arnhem-alkyon-veiligheidonderzoek-

nieuwe-haven-A2408me2_D1r1-20091218.pdf  

https://www.ad.nl/binnenland/arnhem-gedoogt-woonschepen~a4d71ca9/
Op%2027%20juni%202016%20publiceert%20de%20gemeente%20Arnhem%20het%20concept%20raadsbesluit%20uitwerkingskader%20fase%202%20Gebiedsvisie%20Stadsblokken
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-15-awn-samenvatting-verplichting-gemeente-arnhem-uit-2007-om-binnen-5-jaar-gewenste-ligplaatsen-op-te-leveren-mbt-woonbotendossier.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-voorgeschiedenis-en-positie.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-voorgeschiedenis-en-positie.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-18-gemeente-arnhem-alkyon-veiligheidonderzoek-nieuwe-haven-A2408me2_D1r1-20091218.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-18-gemeente-arnhem-alkyon-veiligheidonderzoek-nieuwe-haven-A2408me2_D1r1-20091218.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-18-gemeente-arnhem-alkyon-veiligheidonderzoek-nieuwe-haven-A2408me2_D1r1-20091218.pdf
https://www.ad.nl/binnenland/arnhem-gedoogt-woonschepen~a4d71ca9/
https://www.ad.nl/binnenland/arnhem-gedoogt-woonschepen~a4d71ca9/
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De bewering dat de ASM-bewoners zonder voorzieningen zouden liggen ten tijde van de aanvraag voor de 

locatie Westervoortsedijk 93 berust op aantoonbare onwaarheden. Halverwege 2012 is de gemeente Arnhem al 

begonnen met de aanleg van een gloednieuwe woonbotensteiger met alle voorzieningen voor de bewoners uit 

de ASM haven:  

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-07-11-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-

nieuwe-haven-steiger-i126310.pdf 

Alle bewoners uit de voormalige ASM-haven krijgen in die tijd een voorrangspositie ten opzichte van de 

bewoners die al op een tijdelijke ongewenste en in ons geval ook op een gevaarlijke locatie geplaatst zijn in 

afwachting van het opleveren van de definitieve ligplaatsen. Dit is opmerkelijk aangezien de bewoners die al in 

de Nieuwe Haven woonden hun ligplaats huurden van en op grond van de gemeente Arnhem. De vorige 

eigenaar van onze woonboot betaalde al meer dan 20 jaar havengeld voor de ligplaats aan de gemeente en wij 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-07-11-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-nieuwe-haven-steiger-i126310.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-07-11-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-nieuwe-haven-steiger-i126310.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-12-18-gemeente-arnhem-alkyon-veiligheidonderzoek-nieuwe-haven-A2408me2_D1r1-20091218.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-07-11-gemeente-arnhem-aanwijzingsbesluit-woonbootlocaties-nieuwe-haven-steiger-i126310.pdf
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hebben de woonboot en rechten netjes met een hypotheek overgekocht en hebben daar vervolgens netjes elk 

jaar de huur voor betaald aan de gemeente Arnhem. De ASM-haven bewoners zijn destijds illegaal gaan liggen 

op een stuk grond van projectontwikkelaar Phanos en officieel had de gemeente Arnhem voor hen ook geen 

verplichtingen. Alle ASM-havenbewoners zijn echter uitgekocht door de gemeente of hebben een definitieve en 

gewenste locatie gekregen of zijn aan de gloednieuwe woonbotensteiger terecht gekomen met meer en betere 

voorzieningen dan ze in de ASM-haven hadden. De twee voormalig ASM-ers die niet aan de steiger zijn gaan 

liggen hebben hier zelf voor gekozen aangezien ze liever aan de landtong lagen omdat het daar groen was.  

Dit valt ook te lezen in de brieven die we verkregen hebben via een WOB-verzoek waarbij de gemeente Arnhem 

de bewoner aanspreekt op de keuze om niet aan de woonbotensteiger te gaan liggen: 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-06-03-gemeente-arnhem-brief-aan-woonbootbewoner-mbt-

alternatieve-ligplaatsen-woonark-na-ontruiming-asm-haven.pdf  

 

De heer Calon is één van twee bewoner die er destijds zelf voor gekozen heeft om niet aan de gloednieuwe 

steiger te gaan liggen die speciaal met alle voorzieningen is uitgerust voor de ASM-bewoners en de heer 

Kalsbeek heeft hem de door ons aangedragen en de aan ons toegezegde gewenste ligplaats aan de 

Westervoortsedijk 93 gegeven terwijl wij op een tijdelijke, ongewenste, door de gemeente opgetekende en 

aangewezen en aantoonbaar onveilige maar vergunde en verhuurde ligplaats lagen. Op 26 augustus 2013 

bericht de heer Kalsbeek de gemeenteraad al dat alle bewoners voorzien waren van een oplossing terwijl de 

aanvraag voor de Westervoortsedijk 93 en de gesprekken met de heer Kalsbeek en wethouder van Gastel pas 

zes maanden later van start ging: https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-08-26-gemeente-arnhem-brief-

namens-college-van-burgemeester-en-wethouders-voortgang-woonboten-dossier.pdf  

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-06-03-gemeente-arnhem-brief-aan-woonbootbewoner-mbt-alternatieve-ligplaatsen-woonark-na-ontruiming-asm-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-06-03-gemeente-arnhem-brief-aan-woonbootbewoner-mbt-alternatieve-ligplaatsen-woonark-na-ontruiming-asm-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-08-26-gemeente-arnhem-brief-namens-college-van-burgemeester-en-wethouders-voortgang-woonboten-dossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-08-26-gemeente-arnhem-brief-namens-college-van-burgemeester-en-wethouders-voortgang-woonboten-dossier.pdf
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Ook hier heeft de gemeente Arnhem aantoonbaar onwaarheden verkondigd waardoor de rechtbank Gelderland 

tot een onterecht besluit is gekomen: 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-05-19-rechtbank-gelderland-uitspraak-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-

vs-gemeente-arnhem-mbt-ligplaats-westervoortsedijk.pdf 

 

 

Op 18 juni 2016 publiceert de Gelderlander een artikel waarin wordt aangegeven dat de gemeenteraad van 

Arnhem een door wethouder van Gastel voorgestelde totaaloplossing te duur vindt en stemt voor de motie 

“haalbaar en betaalbaar” waarmee wordt voorgesteld om onze tijdelijke, ongewenste verklaarde en gevaarlijke 

ligplaats te handhaven met als direct resultaat de aanvaring met de olietanker van de Shell van een jaar later. 

De beslissing van de gemeenteraad is gebaseerd op de misleidende informatie van de heer Kalsbeek en de heer 

Smits. 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/raad-arnhem-kwestie-woonboten-in-stapjes-oplossen~a4681db4/ 

 

Op 27 juni 2016 publiceert de gemeente Arnhem het ‘concept raadsbesluit uitwerkingskader fase 2 

Gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk’. In het conceptplan zijn geen extra gewenste ligplaatsen opgenomen 

terwijl er al jaren een resultaatverplichting en raadsopdracht ligt om een oplossing te creëren voor de 

ongewenst verklaarde woonboten: https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-06-27-gemeente-arnhem-

concept-raadsbesluit-uitwerkingskader-fase-2-gebiedsvisie-stadsblokken-meinerswijk.pdf  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-05-19-rechtbank-gelderland-uitspraak-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-vs-gemeente-arnhem-mbt-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-05-19-rechtbank-gelderland-uitspraak-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-vs-gemeente-arnhem-mbt-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/raad-arnhem-kwestie-woonboten-in-stapjes-oplossen~a4681db4/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/raad-arnhem-kwestie-woonboten-in-stapjes-oplossen~a4681db4/
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-06-27-gemeente-arnhem-concept-raadsbesluit-uitwerkingskader-fase-2-gebiedsvisie-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-06-27-gemeente-arnhem-concept-raadsbesluit-uitwerkingskader-fase-2-gebiedsvisie-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-06-27-gemeente-arnhem-concept-raadsbesluit-uitwerkingskader-fase-2-gebiedsvisie-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/raad-arnhem-kwestie-woonboten-in-stapjes-oplossen~a4681db4/
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Op 7 juli 2016 levert onze advocaat de aanvullende gronden aan voor de rechtszaak bij de rechtbank Gelderland 

die in afwachting was van de onderhandelingen met de gemeente over een mogelijke oplossing (nadat de 

gemeenteadvocaat onwaarheden had verteld tegen de Raad van State dat de gemeente Arnhem op de 

achtergrond druk bezig zou zijn met een oplossing voor een gewenste ligplaats voor ons). De heer Kalsbeek en 

zijn collega’s laten het echter afweten in de onderhandelingen en er zit niets anders op dan de rechtszaak weer 

voort te zetten. Onze advocaat legt uit dat de door de gemeente Arnhem aangeboden ligplaats aan de Boterdijk 

niet geschikt was voor onze woonboot aangezien de ligplek te ondiep was en omdat Rijkswaterstaat de eis heeft 

dat er een varend woonschip komt te liggen terwijl de betrokken ambtenaren uitgebreid op de hoogte zijn van 

het feit dat wij dat niet zijn en dat vervolgens de gemeente Arnhem de andere opties niet meer wilde 

bespreken, dat we nog altijd op een zeer gevaarlijke tijdelijke ligplaats liggen die door de gemeente is 

opgetekend, vergund, aangewezen, gedoogd en verhuurd. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-07-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-rechtbank-gelderland-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-07-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-rechtbank-gelderland-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-07-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-

rechtbank-gelderland-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf 

 

 

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 van de 

advocaat heeft aangeboden ongeschikt was voor onze woonboot en dat de ambtenaren hier vooraf van op de 

hoogte waren.   

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-07-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-rechtbank-gelderland-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-07-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-rechtbank-gelderland-tav-ligplaats-westervoortsedijk.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://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://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/2016-07-07-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-rechtbank-gelderland-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-07-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-rechtbank-gelderland-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-07-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-rechtbank-gelderland-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
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Onze advocaat stelt ook voor om een mediation-traject samen met de gemeente op te starten. De gemeente 

Arnhem weigert dit echter. 

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 

 

Op 27 juni 2016 dient onze advocaat de aanvullende gronden in voor de derde zaak bij de Raad van State. De 

zaak bestaat voornamelijk uit dezelfde opsomming van feiten m.b.t. de verplichtingen, het gevaar, de 

toezeggingen, de onwaarheden en hij neemt ook de nieuwe onwaarheden van de gemeente Arnhem mee 

waarbij de ASM-ers voorrang zouden genieten omdat ze geen voorzieningen zouden hebben terwijl in 

werkelijkheid de gemeente Arnhem een jaar eerder dan de aanvraag voor de Westervoortsedijk 93 werd 

ingediend, een gloednieuwe en bijzonder goed uitgeruste woonbotensteiger ter beschikking heeft gesteld op 

een locatie die ver buiten de gevarenzone ligt.  

Onze advocaat legt ook uit dat de gemeente Arnhem willekeur toepast ten opzichte van de prioriteitbepaling 

aangezien de gemeente Arnhem nog een aantal bewoners uit de ASM-haven te verplaatsen heeft maar ons al 

wel de locatie aan de Boterdijk heeft aangeboden terwijl die specifiek voor een bewoner uit de ASM-haven zou 

zijn aangekocht volgens de memo van de betreffende ambtenaren aan wethouder Mink.  

Aangezien de heer Calon daadwerkelijk een varend woonschip heeft met bijna identieke afmetingen als ons 

niet-varende woonboot en een diepgang van een halve meter minder vraagt onze advocaat zich af waarom de 

gemeente de desbetreffende plek aan de Boterdijk niet aan de heer Calon verstrekt heeft. Ook benoemd hij 

nogmaals de conclusie van het onafhankelijke veiligheidsonderzoek en verwijst hij naar de leugens die de 

advocaat van de gemeente Arnhem verkondigd heeft de vorige keer dat we voor de Raad van State stonden 

waarbij de advocaat van de gemeente beweerde dat de gemeente op de achtergrond druk bezig was met een 

oplossing, een bewering die later aantoonbaar niet waar bleek te zijn. 

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/2016-07-12-rechtbank-gelderland-zaak-20130100-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-zaaknummer-arn-16-2409-veror.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-raad-van-state-bewoner-vs-gemeente-arnhem.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
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-raad-van-state-bewoner-vs-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-raad-van-state-bewoner-vs-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-raad-van-state-bewoner-vs-gemeente-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-

raad-van-state-bewoner-vs-gemeente-arnhem.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-raad-van-state-bewoner-vs-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-raad-van-state-bewoner-vs-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-raad-van-state-bewoner-vs-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-07-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-aanvulling-gronden-raad-van-state-bewoner-vs-gemeente-arnhem.pdf
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Op 2 september 2016 ontvangen we een reactie van mediationbureau Gelderland waarin wordt aangegeven 

dat voor de gemeente Arnhem het door onze advocaat voorgestelde mediationtraject geen optie is en dat de 

zaak verder uitgevochten dient te worden voor de rechtbank. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-09-02-rechtbank-gelderland-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-stelt-

mediation-voor-gemeente-arnhem-weigert.pdf 

 

Op 2 september 2016 ontvangen we ook het verweerschrift van de gemeente Arnhem, opgesteld door de heer 

Hindriks waarin hij alle informatie achterhoudt over de resultaatverplichting en de conclusie van het 

onafhankelijke veiligheidsrapport. Hij geeft ook een zeer misleidende uitleg van de voorgeschiedenis en laat het 

merendeel van de feiten achterwege die geleid hebben tot de aanschaf van de locatie Westervoortsedijk 93 en 

de toezegging van de wethouder van Gastel.  

Als reactie op het betoog van onze advocaat dat de voorrangspositie die de heer Kalsbeek heeft toegekend aan 

de heer Calon onterecht is aangezien onze ligplaats zeer gevaarlijk was en de heer Calon aan een zeer goed 

uitgeruste gloednieuwe woonbotensteiger had kunnen gaan liggen en zelfs een zelf varend woonschip heeft 

met alle voorzieningen aan boord, misleidt ook hier de heer Hindriks de Raad van State door aan te geven dat 

toen het besluit in maart 2012 genomen werd om ASM-ers voorrang te verlenen er inderdaad bewoners zonder 

voorzieningen lagen. Twee jaar later ten tijde van het besluit over de Westervoortsedijk 93 in 2014 waren alle 

voormalig ASM bewoners echter al uitgekocht of geplaatst naar een gewenste plek of lagen ze aan de 

gloednieuwe en super de luxe woonbotensteiger en in het geval van Calon aan een grasveld met bomen op 

eigen voorzieningen.  

Halverwege 2013 zijn de twee bewoners die geen gebruik wensten te maken van de nieuwe woonbotensteiger 

geïnformeerd dat het de voorkeur van de gemeente had dat ze toch van het aanbod gebruik maakten. Hierop is 

afwijzend gereageerd waardoor de voorrangspositie gewijzigd had moeten worden. De betreffende 

ambtenaren zoals de heer Hindriks en Kalsbeek waren hier uitgebreid van op de hoogte en door hun misleiding 

van o.a. de bezwaarschriftencommissie, de rechtbank en de Raad van State en het College van B&W is er niets 

gebeurd met onze onveilige situatie waardoor we iets meer dan een aantal jaar later aangevaren zijn door de 

olietanker.  

De heer Hindriks misleidt de Raad van State ook door te stellen dat onze plek net zo onveilig zou zijn als de 

ligplaatsen van de andere bewoners terwijl het veiligheidsrapport juist specifiek voor onze ligplaats (Casus 

Shell/Spaander) is opgesteld en waarin alleen onze woonboot bij naam wordt genoemd en waarvoor wordt 

aangegeven dat we in de vaarroute en de draaicirkel liggen. De overige woonboten in de Nieuwe Haven liggen 

ver uit de buurt van de gevarenzones.  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-09-02-rechtbank-gelderland-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-stelt-mediation-voor-gemeente-arnhem-weigert.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-09-02-rechtbank-gelderland-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-stelt-mediation-voor-gemeente-arnhem-weigert.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-09-02-rechtbank-gelderland-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-stelt-mediation-voor-gemeente-arnhem-weigert.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-09-02-gemeente-arnhem-verweerschrift-hoger-beroep-raad-van-state-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-09-02-rechtbank-gelderland-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-stelt-mediation-voor-gemeente-arnhem-weigert.pdf
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De heer Hindriks spreekt zichzelf hierop vervolgens tegen door toch te verwijzen naar het duidelijke en 

specifieke advies aan de gemeente opgenomen in hetzelfde veiligheidsrapport (Casus Shell/Spaander) om ons 

uit de vaarroute en richting de wal en achter de palen te verplaatsen en geeft aan dat de gemeente voor 23 

december 2015 geen verzoek van ons heeft ontvangen om verplaats te mogen worden. Dit is wederom een 

aantoonbare onwaarheid. De gemeente Arnhem heeft het veiligheidsonderzoek van 2009 een half jaar in de la 

laten liggen maar vanaf dezelfde dag dat we het rapport hebben ontvangen hebben we de gemeente Arnhem 

meteen meerdere keren verzocht om met het advies aan de slag te gaan en we hebben ook reactie ontvangen 

dat het verzoek is doorgegeven aan afdelingshoofd Herman van Baalen (die er ook voor verantwoordelijk is dat 

we met ons gezin twee jaar lang in de overlast hebben gelegen wat pas na een uitspraak van de Raad van State 

opgelost werd). Wij en onze advocaat hebben vervolgens een eindeloos aantal keer aangegeven dat in het 

veiligheidsrapport staat dat we naar een veilige locatie verhuisd hadden moeten worden en verzocht om 

medewerking van de gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem heeft stelselmatig geweigerd reactie te geven of 

hier medewerking aan te verlenen. Zelfs na de aanvaring met de olietanker, het derde veiligheidsonderzoek en 

de eerste interventie van de Nationale Ombudsman en de beloftes van de wethouder en burgemeester en de 

opdracht vanuit de gemeenteraad om de noodmaatregelen te treffen heeft het nog meer dan een jaar geduurd 

voordat de gemeenteambtenaren hun medewerking verleenden om ons vijf meter richting de kade te 

verplaatsen. Hiervoor moesten eerst grote aanpassingen aan de ligplaatsvoorzieningen zoals loopbrug en 

walconstructie doorgevoerd worden tegen hoge kosten en waren meerdere wijzigingen van vergunningen en 

toestemming van de gemeenteambtenaren nodig voordat de verhuizing uitgevoerd mocht worden. Zonder de 

medewerking van de gemeente Arnhem hadden wij dit zelf nooit voor elkaar gekregen. 

De heer Hindriks heeft daarna de volgende twee aantoonbare en bewuste onwaarheden verkondigd dat er 

geen verplichting zou zijn om ons te verplaatsen terwijl er een duidelijke resultaatverplichting ligt om binnen vijf 

jaar tijd de gewenste ligplaatsen op te leveren. De heer Hindriks was wel degelijk zeer goed op de hoogte van 

die verplichting en de termijn van vijf jaar om te voldoen aan die verplichting. Zie deze Collegenota van 8 juni 

2005 waarin Jack Hindriks als verantwoordelijk ambtenaar is opgenomen, en  zie mail van 9 september 2009 

van juridische zaken aan ons t.a.v. het tekenen van onze ligplaatsvergunning en  zie de memo van 6 maart 2008 

die de rechtbank op 5 oktober 2011 heeft opgenomen in de uitspraak en  zie memo van 26 november 2011.  

 

De heer Hindriks was aantoonbaar uitstekend op de hoogte van de verplichtingen en de termijn. Hij vervolgt zijn 

verhaal met de volgende keiharde onwaarheid dat we zelf de door de gemeente aangeboden locatie aan de 

Boterdijk hebben afgewezen. Terwijl die locatie bij het aanbieden al ongeschikt was gebleken omdat de plek te 

ondiep was voor onze woonboot en Rijkswaterstaat de eis had gesteld dat er een varend woonschip moest 

komen wat onze woonboot niet was en het om een tijdelijke locatie ging, en dat wist hij want dat hebben wij 

hem veelvuldig laten weten. 

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/2005-09-27-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleid-uitwerking-inspraakreacties-en-aanwijzingsbesluit.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2005-09-27-gemeente-arnhem-collegenota-woonbotenbeleid-uitwerking-inspraakreacties-en-aanwijzingsbesluit.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-09-09-gemeente-arnhem-bevestigd-nogmaals-binnen-vijf-jaar-dient-er-uitzicht-te-zijn-op-gewenste-ligplaats-voor-woonboot.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2009-09-09-gemeente-arnhem-bevestigd-nogmaals-binnen-vijf-jaar-dient-er-uitzicht-te-zijn-op-gewenste-ligplaats-voor-woonboot.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-05-rechtbank-arnhem-uitspraak-asm-haven-phanos-woonboten.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-05-rechtbank-arnhem-uitspraak-asm-haven-phanos-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-voorgeschiedenis-en-positie.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-09-02-gemeente-arnhem-verweerschrift-hoger-beroep-raad-van-state-

tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-09-02-gemeente-arnhem-verweerschrift-hoger-beroep-raad-van-state-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-09-02-gemeente-arnhem-verweerschrift-hoger-beroep-raad-van-state-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-09-02-gemeente-arnhem-verweerschrift-hoger-beroep-raad-van-state-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-09-02-gemeente-arnhem-verweerschrift-hoger-beroep-raad-van-state-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-09-02-gemeente-arnhem-verweerschrift-hoger-beroep-raad-van-state-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-09-02-gemeente-arnhem-verweerschrift-hoger-beroep-raad-van-state-tav-ligplaats-westervoortsedijk.pdf
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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 

 

 

Op 10 oktober 2016 sturen we een uitgebreide e-mail aan de PvdA die in het verleden meerdere moties heeft 

ingediend om een oplossing te zoeken voor het woonbotendossier van de gemeente Arnhem. In de mail wijzen 

we er op dat in het laatste versie van het conceptplan voor de ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk een 

zin is opgenomen die bedoeld lijkt te zijn om de beloofde gewenste extra woonbootlocaties te weren uit het 

bestemmingsplan. We wijzen er op dat dit haaks staat op de afspraken en dat de opgenomen zin ook nergens 

op slaat aangezien de bewoners op de ongewenste verklaarde locaties in de Nieuwe Haven van Arnhem ook 

geen privé-tuinen hebben en aan publieke oevers gelegen zijn en er dus geen enkel verschil is met de situatie 

die wij voor ogen zien in het bestemmingsplan Stadsblokken / Meinerswijk. Onze e-mail wordt doorgestuurd 

naar Eric Greving, de dossierhouder van de PvdA Arnhem. Een opvallend detail is dat zodra het er op aan komt 

en er daadwerkelijk beleid en een bestemmingsplan gemaakt kan worden, de leden van de PvdA Arnhem de 

bewoners op de ongewenst verklaarde locaties in de Nieuwe Haven volkomen in de steek laten. Martien 

Louwers is ondertussen wethouder en terwijl zij als raadslid hoog van de toren blies tegen de zittende 

wethouder van destijds, laat zij nu niets meer van zich horen en Eric Greving die volledig op de hoogte is 

gebracht van de penibele situatie van de bewoners onderneemt ook weinig tot niets om iets aan de situatie te 

veranderen en houdt zelfs de hand boven het hoofd van onbetrouwbare wethouders en topambtenaren die 

aantoonbaar meerdere keren gelogen hebben om de bewoners te duperen. 

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://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-10-06-mail-awn-aan-pvda-eric-greving-tav-stadsblokken-meinerswijk-ivm-ontbreken-ligplaatsen-ondanks-randvoorwaarde-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem.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


 

 

120 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-10-06-mail-awn-aan-pvda-eric-greving-tav-stadsblokken-meinerswijk-

ivm-ontbreken-ligplaatsen-ondanks-randvoorwaarde-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem.pdf 

  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-10-06-mail-awn-aan-pvda-eric-greving-tav-stadsblokken-meinerswijk-ivm-ontbreken-ligplaatsen-ondanks-randvoorwaarde-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-10-06-mail-awn-aan-pvda-eric-greving-tav-stadsblokken-meinerswijk-ivm-ontbreken-ligplaatsen-ondanks-randvoorwaarde-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-10-06-mail-awn-aan-pvda-eric-greving-tav-stadsblokken-meinerswijk-ivm-ontbreken-ligplaatsen-ondanks-randvoorwaarde-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem.pdf
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2017 
 

Op 1 februari 2017 ontvangen we de uitspraak van de rechtbank Gelderland. Tot aan dit moment hadden we 

zelf nog geen archief aangelegd van alle officiële stukken, uitspraken, memo’s en raadsopdrachten van de 

afgelopen twintig jaar en hadden we tijdens de voorgaande rechtszaken bij de Raad van State en de rechtbank 

Gelderland onze stukken nog niet paraat waardoor onze advocaat tot op dit moment moeite heeft 

ondervonden om de daadwerkelijke resultaatverplichting te onderbouwen met stukken van de gemeente zelf. 

Op het moment van schrijven hebben we in ons archief meer dan 30 officiële stukken waaruit de 

ondubbelzinnige verplichting (resultaat en inspanningsverplichting) blijkt dat de gemeente Arnhem vanaf juli 

2007 vijf jaar de tijd had om een nieuwe gewenste locatie op te leveren voor de 35 woonboten waarvan in 

overleg met de LWO, het NAP, de commissie van de gemeenteraad, het College van B&W en de bewoners de 

ligplaats ongewenst was verklaard met als keiharde einddatum 12 juli 2012.  

Bij deze uitspraak van de rechter waren we destijds al heel blij dat eindelijk de inspanningsverplichting was 

vastgelegd. Een verplichting waar in de memo uit 2011 van de hoofdverantwoordelijke ambtenaar Thor Smits al 

is toegegeven door de gemeente Arnhem dat de eerste vier en een halve jaar van de termijn van vijf jaar geen 

inspanning geleverd is door de gemeente. Een verplichting waarvan de gemeente aantoonbaar een groot aantal 

keren bewust geen gehoor aan gegeven heeft omdat ze niet bereid waren om hier de financiële middelen voor 

vrij te maken.  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-02-01-uitspraak-rechtbank-gelderland-beroep-woonbootbewoner-

nieuwe-haven-gemeente-arnhem-zaaknummer-arb-16-2409-veror-315.pdf 

 

 

Op 20 mei 2017 gooien we na maanden keihard werken de deuren open van onze Bed & Breakfast. Vanaf dag 

één zitten we elke dag volgeboekt. Anderhalve maand later worden geramd door een olietanker van de Shell en 

is ook deze droom over. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-02-01-uitspraak-rechtbank-gelderland-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-zaaknummer-arb-16-2409-veror-315.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-02-01-uitspraak-rechtbank-gelderland-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-zaaknummer-arb-16-2409-veror-315.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-02-01-uitspraak-rechtbank-gelderland-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-zaaknummer-arb-16-2409-veror-315.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/aangeboden-specialist-als-bb-host-jeroen-spaander/
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-02-01-uitspraak-rechtbank-gelderland-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-zaaknummer-arb-16-2409-veror-315.pdf
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https://www.linkedin.com/pulse/aangeboden-specialist-als-bb-host-jeroen-spaander/ 

 

 

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. Ondanks dat we nu vijf meter verderop zijn verplaatst zijn naar onze 

vierde tijdelijke ligplaats is in de laatste statusupdate van de gemeente Arnhem van 15 december 2020 aan de 

gemeenteraad medegedeeld dat we volgens Shell Nederland nog altijd op een gevaarlijke locatie liggen.  

 

 

Ondanks dat de gemeente Arnhem onze tijdelijke ligplaats zelf opgetekend, aangewezen, vergund, verhuurd en 

gedoogd heeft en ondanks drie onafhankelijke veiligheidsonderzoeken waar in het laatste onderzoek zelfs is 

aangegeven dat het een wonder is dat er nog geen zwaargewonden of doden zijn gevallen en ondanks alle 

mogelijke oplossingen die de gemeente op dit moment heeft om het probleem op te lossen, en ondanks twee 

interventies van de Nationale Ombudsman, de meerdere moties en raadsopdrachten van de gemeenteraad, 

meerdere toezeggingen en beloftes van de wethouders en burgemeester en uitspraken van de rechter en Raad 

van State, ligt ons gezin nog altijd op een gevaarlijke tijdelijke ligplaats in de Nieuwe Haven van Arnhem.  

https://www.linkedin.com/pulse/aangeboden-specialist-als-bb-host-jeroen-spaander/
https://arnhemspeil.nl/docs/2017-06-07-gemeente-arnhem-rapport-havendienst-aanvaring-woonboot-nieuwe-haven-door-shell-olietanker-imola.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-gemeente-arnhem-raadsbrief-stand-van-zaken-visie-nieuwe-haven-en-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/aangeboden-specialist-als-bb-host-jeroen-spaander/
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-gemeente-arnhem-raadsbrief-stand-van-zaken-visie-nieuwe-haven-en-woonbotendossier-arnhem.pdf
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Dit wordt bewust in stand gehouden door wethouder Jan van Dellen, de heer Thor Smits en Theunis Kalsbeek 

en mevrouw Rita Kleijwegt. Ons inziens is de handelswijze van de wethouder en betrokken ambtenaren 

strafbaar. 

 

 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2017-06-07-gemeente-arnhem-rapport-havendienst-aanvaring-woonboot-nieuwe-

haven-door-shell-olietanker-imola.pdf  

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2017-06-07-gemeente-arnhem-rapport-havendienst-aanvaring-woonboot-nieuwe-haven-door-shell-olietanker-imola.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2017-06-07-gemeente-arnhem-rapport-havendienst-aanvaring-woonboot-nieuwe-haven-door-shell-olietanker-imola.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2017-06-07-gemeente-arnhem-rapport-havendienst-aanvaring-woonboot-nieuwe-haven-door-shell-olietanker-imola.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2017-06-07-gemeente-arnhem-rapport-havendienst-aanvaring-woonboot-nieuwe-haven-door-shell-olietanker-imola.pdf
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https://www.gelderlander.nl/arnhem/tanker-raakt-woonboot-in-arnhemse-haven-een-ramp~ab6e210a/  

 

Op 14 juni 2017 publiceert de Raad van State haar uitspraak t.a.v. ons beroep op het bestemmingsplan 

geluidszone industrieterrein Arnhem Noord waarin is opgenomen door het advocatenkantoor Hekkelman dat 

de gemeente Arnhem volledig erkent dat we op een gevaarlijke locatie in de draaicirkel van grote schepen zijn 

geplaatst door de gemeente Arnhem zelf en dat de gemeente Arnhem nog altijd de bedoeling heeft om ons 

naar de beloofde alternatieve ligplaats te verplaatsen.  

Het advocatenkantoor Hekkelman van de gemeente Arnhem die erkende dat de gemeente volledig op de 

hoogte was van het gevaar en de intentie van de gemeente om ons daarom te verplaatsen is hetzelfde 

advocatenkantoor als die anderhalf jaar eerder nog stellig tegen de rechtbank verkondigde dat de gemeente 

Arnhem geen enkele verplichting en intentie had om ons te verplaatsen en we ook meerdere malen verteld 

waren dat we geen enkel rekening er meer mee hoefde te houden dat de gemeente Arnhem zich zou inspannen 

om een alternatieve locatie op te leveren.  

Meteen na die uitspraak van het advocatenkantoor heeft de gemeenteraad hierover vragen gesteld aan het 

College van B&W en als antwoord heeft de wethouder Konig verkondigd dat de advocaat van de gemeente 

Arnhem de Raad van State van verkeerde informatie had voorzien aangezien de gemeente geen enkele 

inspanning had ondernomen om ons te verplaatsen. 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/tanker-raakt-woonboot-in-arnhemse-haven-een-ramp~ab6e210a/
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-14-raad-van-state-uitspraak-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord-en-onveilige-ligplaats-westervoortsedijk-85.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/tanker-raakt-woonboot-in-arnhemse-haven-een-ramp~ab6e210a/
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-14-raad-van-state-uitspraak-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-

industrieterrein-arnhem-noord-en-onveilige-ligplaats-westervoortsedijk-85.pdf 

 

Op 14 juni 2017 stuurt onze advocaat de uitspraak van de Raad van State aan ons door inclusief zijn uitleg dat 

het gemeentebestuur ons bewust nog een half jaar heeft laten bungelen met het volledige besef en erkenning 

aan de Raad van State dat we op een gevaarlijke plek lagen in de draaicirkel van grote schepen en de uitspraak 

van de advocaat van de gemeente Arnhem aan de Raad van State dat de gemeente Arnhem achter de 

schermen druk bezig was met een oplossing terwijl dit niet waar bleek te zijn en later ook niet waar is gemaakt 

door de gemeente Arnhem met als direct gevolg de aanvaring met de olietanker met 25.000 euro schade en 

een flink trauma voor ons gezin als resultaat. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-14-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-bewoner-

over-uitspraak-raad-van-state-tav-risicozone-ligplaats-westervoortsedijk-85.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-14-raad-van-state-uitspraak-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord-en-onveilige-ligplaats-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-14-raad-van-state-uitspraak-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord-en-onveilige-ligplaats-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-14-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-bewoner-over-uitspraak-raad-van-state-tav-risicozone-ligplaats-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-14-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-bewoner-over-uitspraak-raad-van-state-tav-risicozone-ligplaats-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-14-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-bewoner-over-uitspraak-raad-van-state-tav-risicozone-ligplaats-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-14-raad-van-state-uitspraak-mbt-bestemmingsplan-geluidszone-industrieterrein-arnhem-noord-en-onveilige-ligplaats-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-14-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-bewoner-over-uitspraak-raad-van-state-tav-risicozone-ligplaats-westervoortsedijk-85.pdf
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Op 30 juni 2017 trekken we weer aan de bel bij de havendienst met het verzoek om ons alsjeblieft te assisteren 

met het verplaatsen uit de vaarroute en draaicirkel. We krijgen echter eerst geen reactie op de mails die we 

sturen met het verzoek en vervolgens worden we maanden aan het lijntje gehouden.  Onze advocaat moet 

eerst wederom het College van B&W aanschrijven, we moeten meerdere klachten indienen waaronder één bij 

de Nationale Ombudsman en er moet een interventie plaatsvinden van de Nationale Ombudsman en beloftes 

door de wethouder en burgemeester gemaakt worden en moeten er nog twee onafhankelijke 

veiligheidsrapporten opgeleverd worden en een opdracht verstrekt worden door de gemeenteraad voordat de 

gemeenteambtenaren ons eindelijk ondersteuning bieden bij de verplaatsing naar de vierde, tijdelijke, 

ongewenste, iets minder gevaarlijke, aangewezen, gedoogde en verhuurde ligplaats op vijf meter afstand van 

onze vorige zeer gevaarlijke ligplaats. Pas op 20 november 2018, 17 maanden na de aanvaring met de 

olietanker is de verplaatsing van de woonboot naar achter de palen en uit de vaargeul eindelijk een feit. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-30-gemeente-arnhem-havenmeester-berdie-de-ruiter-mailwisseling-

aanvaring-olietanker-en-omruilactie-westervoortsedijk-85.pdf 

 

Op 5 juli 2017 wordt in de uitspraak van de Raad van State bevestigd dat de bij voorbaat ongeschikte locatie die 

de gemeente heeft aangeboden aan de Boterdijk als reactie op het liegen van de advocaat van de gemeente 

tegen de Raad van State, inderdaad niet geschikt was voor onze woonboot omdat deze te ondiep was. 

Bovendien eiste Rijkswaterstaat dat die ongeschikt bevonden ligplaats ingenomen moest worden door een 

varend woonschip en betrof het wederom een tijdelijke locatie die niet in het bestemmingsplan was 

opgenomen.  

De gemeente Arnhem gebruikt het “afwijzen van de locatie Boterdijk” echter de jaren erna stelselmatig om bij 

de gemeenteraad, het College van B&W en zelfs bij de rechter te pleiten dat dit de reden zou zijn waarom wij 

geen recht meer zouden hebben op een oplossing. Op 20 mei 2019 dienen wij hierover een uitgebreide klacht 

in over alle keren dat de gemeente Arnhem heeft gelogen over de locatie Boterdijk. Op 16 augustus 2019 

nemen wij het gesprek met wethouder van Dellen en de heer (Thor) Smits op waarin de laatste toegeeft dat dit 

niet had mogen gebeuren en indien het ooit weer gebeurd we bij hem dit mogen melden. Wij hebben de 

opname uitgewerkt. Deze is hier te lezen: https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-

overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-30-gemeente-arnhem-havenmeester-berdie-de-ruiter-mailwisseling-aanvaring-olietanker-en-omruilactie-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-30-gemeente-arnhem-havenmeester-berdie-de-ruiter-mailwisseling-aanvaring-olietanker-en-omruilactie-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-30-gemeente-arnhem-havenmeester-berdie-de-ruiter-mailwisseling-aanvaring-olietanker-en-omruilactie-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-07-05-raad-van-state-uitspraak-hoger-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-201604865-1-a3.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/2019-05-20-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-misleiden-rechtbank-raadvanstate-ombudsman-mbt-aangeboden-ligplek-boterdijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-30-gemeente-arnhem-havenmeester-berdie-de-ruiter-mailwisseling-aanvaring-olietanker-en-omruilactie-westervoortsedijk-85.pdf
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arnhem.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 18 september 2017 levert de gemeente Arnhem de ‘notitie reikwijdte detailniveau voor 

gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk’ op waarin wederom geen extra gewenste woonbootlocaties 

zijn opgenomen om aan de resultaatverplichting te kunnen voldoen: https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-09-

18-gemeente-arnhem-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-en-meinerswijk-notitie-reikwijdte-detailniveau.pdf  

 

 

Op 1 november 2017 publiceert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het 

informatieblad “Drijvende bouwerken” waarin een beknopt overzicht wordt gegeven van de belangrijkste 

bouwvoorschriften voor drijvende bouwwerken, zoals woonboten, die naar verwachting zullen gelden per 1 

januari 2018. Aanleiding voor deze wijziging is een uitspraak van de Raad van State in april 2014 in een zaak 

over een gemeentelijke vergunning voor de verbouwing van een bestaande woonboot. De Raad van State 

oordeelde dat de woonboot moest worden aangemerkt als bouwwerk in de zin van de Woningwet en de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Naar aanleiding van deze uitspraak is onderzocht hoe wet- en 

regelgeving voor woonboten moet worden aangepast. Dit heeft geleid tot de Wet verduidelijking voorschriften 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-07-05-raad-van-state-uitspraak-hoger-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-201604865-1-a3.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-07-05-raad-van-state-uitspraak-hoger-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-201604865-1-a3.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-09-18-gemeente-arnhem-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-en-meinerswijk-notitie-reikwijdte-detailniveau.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-09-18-gemeente-arnhem-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-en-meinerswijk-notitie-reikwijdte-detailniveau.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-09-18-gemeente-arnhem-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-en-meinerswijk-notitie-reikwijdte-detailniveau.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-09-20-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-verantwoordelijke-ambtenaar-rita-kleijwegt-over-risico-ligplaats-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-07-05-raad-van-state-uitspraak-hoger-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-201604865-1-a3.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-07-05-raad-van-state-uitspraak-hoger-beroep-woonbootbewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-201604865-1-a3.pdf
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woonboten en een voorgenomen wijziging van het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012. Hierin 

is o.a. het volgende opgenomen: 

“Daarnaast zijn met de wetswijziging bestaande gemeentelijke vergunningen voor het bouwen en gebruiken van een woonboot omgezet 

in een omgevingsvergunning.” 

“Zo’n omgevingsvergunning zal bijvoorbeeld nodig zijn voor het plaatsen van een woonboot op een bepaalde plaats, met de bedoeling die 

woonboot op die plaats gedurende lange tijd voor bewoning te (laten) gebruiken.” 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-11-01-overheid-infomatieblad-drijvende-bouwwerken-wet-

verduidelijking-voorschriften-woonboten.pdf 

 

Op 7 november 2017 publiceert Kondor Wessels Projecten (KWP) het Masterplan deel 3 voor Stadsblokken 

Meinerswijk. Ook in dit plan zijn geen gewenste ligplaatsen opgenomen om aan de resultaatverplichting te 

kunnen voldoen: https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-11-07-gemeente-arnhem-masterplan-stadsblokken-

meinerswijk-eilanden-3.pdf  

 

Op 20 september 2017 schrijft onze advocaat nogmaals een zeer duidelijke e-mail aan mevrouw Kleijwegt, de 

verantwoordelijke ambtenaar voor de bewoners op de ongewenst verklaarde locaties in de Nieuwe Haven van 

Arnhem nadat ze onze verzoeken tot verplaatsing niet meer beantwoordde. In de e-mail wijst onze advocaat 

haar nogmaals op de brief van 11 november 2015 waarin hij het College van B&W uitgebreid op de hoogte 

heeft gesteld van de enorme gevaren die wij dagelijks liepen en de aansprakelijkheidstelling die hij daarin had 

meegenomen. Hij wijst ook op de verplichting die door de rechtbank is vastgesteld voor het aanleveren van de 

gewenste locatie. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-11-01-overheid-infomatieblad-drijvende-bouwwerken-wet-verduidelijking-voorschriften-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-11-01-overheid-infomatieblad-drijvende-bouwwerken-wet-verduidelijking-voorschriften-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-11-07-gemeente-arnhem-masterplan-stadsblokken-meinerswijk-eilanden-3.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-11-07-gemeente-arnhem-masterplan-stadsblokken-meinerswijk-eilanden-3.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-11-07-gemeente-arnhem-masterplan-stadsblokken-meinerswijk-eilanden-3.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-09-20-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-verantwoordelijke-ambtenaar-rita-kleijwegt-over-risico-ligplaats-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2015-11-11-brief-aan-gemeente-arnhem-mbt-risicovolle-situatie-ligplaats-woonboot-nieuwe-haven.pdf


 

 

129 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-09-20-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-

verantwoordelijke-ambtenaar-rita-kleijwegt-over-risico-ligplaats-westervoortsedijk-85.pdf 

 

Op 12 november 2017 sturen we de havenmeester van de gemeente Arnhem nogmaals een e-mail met een 

voorstel om twee veiligheidsproblemen in één keer op te lossen door middel van het omruilen van de 

woonbotensteiger in de Nieuwe Haven met de jachthaven die in de haveningang gelegen is. Door de 

omruilactie wordt de havenmond 30 meter breder en kunnen de woonboten op de al voor wonen bestemde 

locaties geplaatst worden: https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-11-12-mail-awn-tav-plan-omruilen-

jachthaven-met-woonbotensteiger-tbv-creeren-gewenste-ligplaatsen-en-oplossen-veiligheidsproblemen-

nieuwe-haven.pdf  

 

  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-09-20-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-verantwoordelijke-ambtenaar-rita-kleijwegt-over-risico-ligplaats-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-09-20-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-verantwoordelijke-ambtenaar-rita-kleijwegt-over-risico-ligplaats-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-11-12-mail-awn-tav-plan-omruilen-jachthaven-met-woonbotensteiger-tbv-creeren-gewenste-ligplaatsen-en-oplossen-veiligheidsproblemen-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-11-12-mail-awn-tav-plan-omruilen-jachthaven-met-woonbotensteiger-tbv-creeren-gewenste-ligplaatsen-en-oplossen-veiligheidsproblemen-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-11-12-mail-awn-tav-plan-omruilen-jachthaven-met-woonbotensteiger-tbv-creeren-gewenste-ligplaatsen-en-oplossen-veiligheidsproblemen-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-11-12-mail-awn-tav-plan-omruilen-jachthaven-met-woonbotensteiger-tbv-creeren-gewenste-ligplaatsen-en-oplossen-veiligheidsproblemen-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-09-20-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-verantwoordelijke-ambtenaar-rita-kleijwegt-over-risico-ligplaats-westervoortsedijk-85.pdf
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2018 
 

Op 18 januari 2018 sturen we de havenmeester van de gemeente Arnhem en mevrouw Kleijwegt, de 

verantwoordelijke ambtenaar voor de bewoners op de ongewenst verklaarde locaties in de Nieuwe Haven 

nogmaals het voorstel om de weer beschikbaar gekomen woonboot aan de Westervoortsedijk nr 90 op te 

kopen omdat de bewoner net is komen te overlijden en de woonboot weer op markt is gekomen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-01-08-bewoner-nieuwe-haven-voorstel-aan-gemeente-mbt-aanschaf-

gewenste-ligplaats-westervoortsedijk-als-oplossing-voor-twee-ongewenst-verklaarde-woonboten.pdf 

 

 

Op 18 januari 2018  maakt het College van B&W bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2017 heeft 

besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor het bestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling 

Stadsblokken Meinerswijk'. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het 

bestemmingsplan en de overige benodigde vergunningen te besluiten. Dit houdt in dat de terinzagelegging van 

het ontwerp- bestemmingsplan en de ontwerpbesluiten van de benodigde vergunningen (zoveel mogelijk) 

gelijktijdig plaatsvinden. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-01-18-gemeente-arnhem-publicatie-toepassen-coordinatieregeling-

gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-stcrt-2018-3134.pdf  

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-01-18-gemeente-arnhem-voornemen-tot-opstellen-van-een-

bestemmingsplan-voor-de-gebiedsontwikkeling-van-stadsblokken-meinerswijk-gmb-2018-11148.pdf 

 

Op 30 januari 2018 reageert KonderWessels Projecten (KWP) op ons voorstel van 17 januari 2018 om alsnog 

ligplaatsen voor gewenste woonbootlocaties op te nemen in de plannen voor Stadsblokken Meinerswijk om te 

kunnen voldoen aan de resultaatverplichting van de gemeente Arnhem. In de reactie is een verwijzing 

opgenomen naar een zin in het de uitwerkingskaders dat alle oevers publiek zouden moeten zijn en er daarom 

geen privétuinen of woonboten meegenomen kunnen worden. De woonboten in de Nieuwe Haven liggen nu 

ook aan een publieke oever en geen van de bewoners heeft aangegeven een privéoever of -tuin te willen. Ons 

inziens staat die zin in het uitwerkingskader niet in de weg om aan de resultaatverplichting te kunnen voldoen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-01-08-bewoner-nieuwe-haven-voorstel-aan-gemeente-mbt-aanschaf-gewenste-ligplaats-westervoortsedijk-als-oplossing-voor-twee-ongewenst-verklaarde-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-01-08-bewoner-nieuwe-haven-voorstel-aan-gemeente-mbt-aanschaf-gewenste-ligplaats-westervoortsedijk-als-oplossing-voor-twee-ongewenst-verklaarde-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-01-08-bewoner-nieuwe-haven-voorstel-aan-gemeente-mbt-aanschaf-gewenste-ligplaats-westervoortsedijk-als-oplossing-voor-twee-ongewenst-verklaarde-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-01-18-gemeente-arnhem-publicatie-toepassen-coordinatieregeling-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-stcrt-2018-3134.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-01-18-gemeente-arnhem-publicatie-toepassen-coordinatieregeling-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-stcrt-2018-3134.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-01-18-gemeente-arnhem-publicatie-toepassen-coordinatieregeling-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-stcrt-2018-3134.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-01-18-gemeente-arnhem-voornemen-tot-opstellen-van-een-bestemmingsplan-voor-de-gebiedsontwikkeling-van-stadsblokken-meinerswijk-gmb-2018-11148.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-01-18-gemeente-arnhem-voornemen-tot-opstellen-van-een-bestemmingsplan-voor-de-gebiedsontwikkeling-van-stadsblokken-meinerswijk-gmb-2018-11148.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-01-30-kondorwessels-projecten-arnhem-stadsblokken-meinerswijk-alsnog-geen-plek-voor-woonschepen-ondanks-randvoorwaarden-college-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-01-08-bewoner-nieuwe-haven-voorstel-aan-gemeente-mbt-aanschaf-gewenste-ligplaats-westervoortsedijk-als-oplossing-voor-twee-ongewenst-verklaarde-woonboten.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-01-30-kondorwessels-projecten-arnhem-stadsblokken-meinerswijk-

alsnog-geen-plek-voor-woonschepen-ondanks-randvoorwaarden-college-arnhem.pdf  

 

Op 1 februari 2018 versturen we een e-mail aan de havenmeester van de gemeente Arnhem, mevrouw 

Kleijwegt, de verantwoordelijke ambtenaar voor de bewoners op de ongewenst verklaarde locaties in de 

Nieuwe Haven, KWP en de PvdA Arnhem als reactie op de brief van KWP waarin ze aangeven dat er geen 

gewenste woonbootlocaties opgenomen zijn in de plannen voor Stadsblokken Meinerswijk i.v.m. de zin dat er 

aan de oevers geen plek is voor extra woonschepen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-01-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-gemeente-arnhem-en-pvda-

mbt-ontbreken-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk-ondanks-resultaatverplichting.pdf 

 

Op 7 februari 2018 ontvangen we een brief van de gemeente Arnhem waarin staat dat ze ons voorgestelde plan 

om uit de vaargeul en draaicirkel en achter de palen en ponton (omruilactie) te komen en waarvoor we zelf al 

een investering van 3000 euro gemaakt hadden afgekeurd hadden omdat het volgens de ambtenaren niet zou 

voldoen. Vervolgens heeft de gemeente ons gevraagd om contact op te nemen met een bedrijf om een plan te 

laten maken maar toen het desbetreffende bedrijf aangaf dat dit niet gratis kon omdat er veel rekenwerk en 

uitzoekwerk bij kwam kijken gaf de gemeente aan dat ze niet bereid waren om hieraan bij te dragen. 

Ondertussen waren wij volkomen blut aangezien we net 3000 euro hadden geïnvesteerd in ons eigen plan om 

uit de gevarenzone te komen en een groot deel van de schade door de aanvaring met de olietanker niet 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-01-30-kondorwessels-projecten-arnhem-stadsblokken-meinerswijk-alsnog-geen-plek-voor-woonschepen-ondanks-randvoorwaarden-college-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-01-30-kondorwessels-projecten-arnhem-stadsblokken-meinerswijk-alsnog-geen-plek-voor-woonschepen-ondanks-randvoorwaarden-college-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-01-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-gemeente-arnhem-en-pvda-mbt-ontbreken-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk-ondanks-resultaatverplichting.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-01-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-gemeente-arnhem-en-pvda-mbt-ontbreken-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk-ondanks-resultaatverplichting.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-01-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-gemeente-arnhem-en-pvda-mbt-ontbreken-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk-ondanks-resultaatverplichting.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-07-gemeente-arnhem-afwijzende-reactie-en-tegenwerking-voorstel-bewoner-nieuwe-haven-tav-verplaatsing-uit-vaargeul-en-draaicirkel.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-01-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-gemeente-arnhem-en-pvda-mbt-ontbreken-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk-ondanks-resultaatverplichting.pdf
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uitbetaald werd door de verzekering omdat we niet op het moment van de aanvaring zelf de werf op konden 

gaan vanwege de kosten die dit met zich meebrengt.  

Het niet voldoen om meteen op de werf te gaan ter inspectie van de schade kwam omdat we er op dat moment 

financieel al slecht voorstonden en we op dat moment midden in een betaalde opdracht zaten die bij afbreuk 

i.v.m. de tijd die de gang naar de werf zou gaan kosten een te groot verlies aan inkomen zou opleveren. De 

verzekering had aangegeven al niet bereid te zijn om de uren te compenseren die we mis zouden lopen voor de 

betaalde opdracht. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-07-gemeente-arnhem-afwijzende-reactie-en-tegenwerking-voorstel-

bewoner-nieuwe-haven-tav-verplaatsing-uit-vaargeul-en-draaicirkel.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 destijds op een levensgevaarlijke tijdelijke ligplaats heeft geplaats in afwachting van het 

nakomen van de verplichtingen en ons zelfs na de aanvaring van met de olietanker nog structureel en grondig 

tegen werkt om uit de gevarenzone te kunnen komen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-07-woonbootbewoner-nieuwe-haven-klacht-aan-gemeente-arnhem-

tav-gevaarlijke-ongewenste-ligplaats-woonboot.pdf 

 

Op 9 februari 2018 publiceert De Gelderlander een artikel over de Nieuwe Haven van Arnhem en verwijst naar 

een overzicht van de gemeente waaruit blijkt dat er de afgelopen 15 jaar bijna zestig incidenten zich hebben 

voorgedaan waarvan 18 aanvaringen en dat we op een levensgevaarlijke plek wonen. De gemeente vertelt de 

reporter van de Gelderlander de ene na de andere onwaarheid:  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-07-gemeente-arnhem-afwijzende-reactie-en-tegenwerking-voorstel-bewoner-nieuwe-haven-tav-verplaatsing-uit-vaargeul-en-draaicirkel.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-07-gemeente-arnhem-afwijzende-reactie-en-tegenwerking-voorstel-bewoner-nieuwe-haven-tav-verplaatsing-uit-vaargeul-en-draaicirkel.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/2018-02-07-woonbootbewoner-nieuwe-haven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-gevaarlijke-ongewenste-ligplaats-woonboot.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/bijna-zestig-incidenten-in-nieuwe-haven-in-arnhem~aa9d4da7/
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-07-gemeente-arnhem-afwijzende-reactie-en-tegenwerking-voorstel-bewoner-nieuwe-haven-tav-verplaatsing-uit-vaargeul-en-draaicirkel.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-07-woonbootbewoner-nieuwe-haven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-gevaarlijke-ongewenste-ligplaats-woonboot.pdf
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“De gemeente noemt de ligging van woonboten in de Nieuwe Haven onwenselijk. Toch worden de arken toegelaten. “We 

zoeken naar alternatieven, maar op dit moment zijn die er niet’’, zegt een gemeentewoordvoerder.” en “De gemeente stelt 

zelf geen oplossing te hebben voor de woonsituatie van de woonbootbewoners in de Nieuwe Haven. “De zoektocht naar 

andere ligplaatsen voor de woonboten heeft nog niets opgeleverd. De ligging in de Nieuwe Haven is onwenselijk, maar we 

laten het vooralsnog toe”, aldus een woordvoerder”. 

https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/bijna-zestig-incidenten-in-nieuwe-haven-in-arnhem~aa9d4da7/ 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-10-gelderlander-rapportage-veiligeheid-nieuwe-haven-deel-2.pdf 

 

Op 23 februari 2018 publiceert de gemeente Arnhem een tweede onafhankelijke veiligheidsonderzoek waarop 

de krantenartikelen gebaseerd blijken te zijn en waaruit blijkt dat er de afgelopen 15 jaar 17 aanvaringen 

hebben plaatsgevonden op onze locatie in de Nieuwe Haven en dat we nog steeds in de vaarroute liggen en 

met het zelfde advies als het veiligheidsrapport uit 2009 om ons op een veilige plek achter de palen te plaatsen. 

https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/bijna-zestig-incidenten-in-nieuwe-haven-in-arnhem~aa9d4da7/
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-10-gelderlander-rapportage-veiligeheid-nieuwe-haven-deel-2.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-23-gemeente-arnhem-rapport-actualisatie-onderzoek-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem-incl-mogelijke-oplossingen.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/bijna-zestig-incidenten-in-nieuwe-haven-in-arnhem~aa9d4da7/
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-10-gelderlander-rapportage-veiligeheid-nieuwe-haven-deel-2.pdf
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“3.4.2 Nautische incidenten Van de 52 geregistreerde incidenten over de afgelopen 10 jaar zijn er 17 van 

nautische aard (aanvaringen). Deze hebben nagenoeg allemaal plaatsgevonden in of in de nabijheid van het 

toeleidingskanaal.” “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.” 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-23-gemeente-arnhem-rapport-actualisatie-onderzoek-veiligheid-

nieuwe-haven-arnhem-incl-mogelijke-oplossingen.pdf 

 

Op 13 maart 2018 ontvangen wij een reactie van de gemeente Arnhem op onze klacht waarin we hebben 

aangegeven dat we nog altijd op een levensgevaarlijke plek liggen en dat de gemeente Arnhem ons niet alleen 

geen medewerking verleend maar zelfs tegenwerkt om uit de gevarenzone te komen.  

In de reactie heeft mevrouw (Debby) de Feijter, de klachtencoördinator van de gemeente Arnhem een oordeel 

opgenomen die typisch is voor deze gemeente. Net als de heer Kalsbeek, de heer Hindriks en mevrouw 

Kleijwegt verwijst mevrouw de Feijter naar het afwijzen van de locatie Boterdijk als oplossing, een locatie die de 

gemeente Arnhem heeft aangeboden nadat de advocaat van de gemeente Arnhem betrapt was op liegen 

tegenover de Raad van State m.b.t. een oplossing waar de gemeente druk mee bezig zou zijn achter de 

schermen om ons uit de gevarenzone te halen. Dit bleek echter niet waar te zijn.  

Er waren destijds echter een aantal raadsleden mee naar de Raad van State en die confronteerden de 

wethouder met de stelling van de advocaat en wethouder van Konig heeft toen de waarheid verkondigd, 

namelijk dat de gemeente Arnhem geen enkel inspanning voor ons aan het verrichten was omdat ze een besluit 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-23-gemeente-arnhem-rapport-actualisatie-onderzoek-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem-incl-mogelijke-oplossingen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-23-gemeente-arnhem-rapport-actualisatie-onderzoek-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem-incl-mogelijke-oplossingen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-03-13-gemeente-arnhem-reactie-klacht-woonbootbewoner-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-23-gemeente-arnhem-rapport-actualisatie-onderzoek-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem-incl-mogelijke-oplossingen.pdf
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hadden genomen om ons op de levensgevaarlijk tijdelijke en ongewenste locatie te laten liggen. De aangeboden 

locatie “om van het gedoe af te zijn” bleek bij voorbaat al ongeschikt i.v.m. de diepgang en omdat 

Rijkswaterstaat als eis had dat er een varend woonschip moest komen te liggen en omdat de locatie ook een 

tijdelijke locatie betrof. En de Raad van State heeft op dit moment reeds bevestigd dat de Boterdijk ongeschikt 

is voor onze woonboot i.v.m. de gebrekkige diepgang. 

Mevrouw de Feijter heeft heel bewust over deze zaken gelogen en is er mede voor verantwoordelijk dat we 

maanden na de aanvaring met de olietanker nog altijd op de levensgevaarlijk locatie liggen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-03-13-gemeente-arnhem-reactie-klacht-woonbootbewoner-nieuwe-

haven.pdf 

 

Op 16 maart 2018 stuurt onze advocaat nogmaals een e-mail naar mevrouw Kleijwegt en maant haar tot een 

spoedige reactie aangezien we meer dan een half jaar na de aanvaring met de olietanker door haar afhoudende 

gedrag nog steeds op de gevaarlijke ligplaats liggen in de vaarweg en draaicirkel van grote schepen en spreekt 

haar aan op haar tegenwerking en de onwaarheden die ze verkondigt met betrekking tot haar stelling dat we 

geen recht meer zouden hebben op een oplossing omdat we de ongeschikte locatie aan de Boterdijk afgewezen 

zouden hebben.  

Dat betrof de locatie die de heer Kalsbeek ons had aangeboden nadat de advocaat van de gemeente Arnhem 

betrapt was op een leugen die hij de Raad van State verteld had. De locatie aan de Boterdijk bleek tijdens het 

aanbieden al ongeschikt i.v.m. de geringe diepgang en de eis van Rijkswaterstaat dat de locatie enkel door een 

varend woonschip mocht betrokken worden.  

Mevrouw Kleijwegt geeft hierop aan dat we onze woonboot ook varend zouden kunnen maken, een voorstel 

wat een gigantisch investering zou vergen om haalbaar te zijn en gezien onze financiële situatie en het gebrek 

aan medewerking vanuit de gemeente in financieel opzicht onhaalbaar (afgezien dat de ligplaats te ondiep is 

voor onze woonboot en een tijdelijke locatie betreft die niet opgenomen kon worden in het bestemmingsplan). 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-03-13-gemeente-arnhem-reactie-klacht-woonbootbewoner-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-03-13-gemeente-arnhem-reactie-klacht-woonbootbewoner-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-03-16-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-rita-kleijwegt-gemeente-arnhem-tav-de-tegenwerking-mbt-de-gewenste-veilige-ligplaats-en-omruilactie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-03-13-gemeente-arnhem-reactie-klacht-woonbootbewoner-nieuwe-haven.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-03-16-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-rita-kleijwegt-

gemeente-arnhem-tav-de-tegenwerking-mbt-de-gewenste-veilige-ligplaats-en-omruilactie.pdf 

 

 

Op 23 april 2018 sturen we nogmaals een e-mail naar de havenmeester nadat onze advocaat stelselmatig geen 

reactie krijgt van mevrouw Rita Kleijwegt om in overleg te komen over een oplossing voor onze gevaarlijke 

ligplaats en een gewenste locatie of ons voorstel voor de omruilactie van de ponton en de woonboot om achter 

de palen te komen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-04-23-gemeente-arnhem-weigert-reactie-mbt-door-woonbootbewoner-

nieuwe-haven-aangedragen-oplossing-tav-ligplaats-aan-rws-kade-rosandepolder.pdf 

 

Op 16 mei 2018 stuurt onze advocaat nogmaals een brandbrief naar de gemeenteraad van Arnhem met een 

verwijzing naar onze zeer gevaarlijke ligplaats, de aanvaring met de olietanker en het verzoek om ons nu 

eindelijk op een veilige locatie te plaatsen. Als bijlage aan de brief heeft hij onze klacht aan de Nationale 

Ombudsman toegevoegd waarin we ons verhaal doen en een klacht indienen tegen de heer Kalsbeek en 

Hindriks van de gemeente Arnhem omdat ze ons jaar in jaar uit opzettelijk op een zeer gevaarlijke ligplaats 

gevangen houden; een ligplaats opgetekend door de heer Kalsbeek en aangewezen, vergund, gedoogd en 

verhuurd door de gemeente Arnhem.  

De beide heren hebben aantoonbaar meerdere keren indirect en direct gelogen tegen het College van B&W, de 

gemeenteraad, de rechter en de Raad van State en zijn er direct voor verantwoordelijk dat wij in 2017 zijn 

aangevaren met 25.000 euro schade en een flink trauma hebben opgelopen en nog altijd op een tijdelijke 

ongewenste en volgens de laatste berichtgeving (dec 2020) van de gemeente Arnhem gevaarlijke locatie liggen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-03-16-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-rita-kleijwegt-gemeente-arnhem-tav-de-tegenwerking-mbt-de-gewenste-veilige-ligplaats-en-omruilactie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-03-16-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-rita-kleijwegt-gemeente-arnhem-tav-de-tegenwerking-mbt-de-gewenste-veilige-ligplaats-en-omruilactie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-04-23-gemeente-arnhem-weigert-reactie-mbt-door-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aangedragen-oplossing-tav-ligplaats-aan-rws-kade-rosandepolder.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-04-23-gemeente-arnhem-weigert-reactie-mbt-door-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aangedragen-oplossing-tav-ligplaats-aan-rws-kade-rosandepolder.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-04-23-gemeente-arnhem-weigert-reactie-mbt-door-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aangedragen-oplossing-tav-ligplaats-aan-rws-kade-rosandepolder.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/2018-03-16-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-rita-kleijwegt-gemeente-arnhem-tav-de-tegenwerking-mbt-de-gewenste-veilige-ligplaats-en-omruilactie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-04-23-gemeente-arnhem-weigert-reactie-mbt-door-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aangedragen-oplossing-tav-ligplaats-aan-rws-kade-rosandepolder.pdf
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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 

 

 

Op 23 mei 2018 ontvangen we eindelijk na bijna acht maanden tijd en heel veel e-mail berichten later onze 

aangepaste afmetingen voor onze woonboot die verkeerd waren opgenomen. De heer Kalsbeek heeft een 

aantal keer de verkeerde afmetingen aangehaald als reden waarom we niet in aanmerking zouden komen voor 

een alternatieve locatie en de gemeente heeft er heel veel moeite in gestoken om ervoor te zorgen dat de juiste 

afmetingen niet werden verwerkt.  

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/2018-05-23-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mailwisseling-met-gemeente-arnhem-tbv-correctie-afmetingen-woonboot-kost-7-maanden-ivm-tegenwerking.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
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-23-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mailwisseling-met-gemeente-

arnhem-tbv-correctie-afmetingen-woonboot-kost-7-maanden-ivm-tegenwerking.pdf 

 

Op 25 mei 2018 publiceert De Gelderlander nogmaals een artikel over onze onveilige ligplaats en de brief van 

onze advocaat en klacht aan de Nationale Ombudsman die we aan de gemeenteraad hebben verzonden. 

 

https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/woonbooteigenaar-vraagt-opnieuw-om-veilige-plek~ab24d914/ 

 

 

Op 28 mei 2018 sturen we een email aan de havendienst met de vraag waarom ze wederom een onafhankelijk 

veiligheidsrapport in de la laten liggen die al eind december 2017 opgeleverd zou zijn. In 2009 is exact hetzelfde 

voorgevallen en werd het eerste onafhankelijke veiligheidsonderzoek ook al een half jaar lang achtergehouden 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-23-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mailwisseling-met-gemeente-arnhem-tbv-correctie-afmetingen-woonboot-kost-7-maanden-ivm-tegenwerking.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-23-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mailwisseling-met-gemeente-arnhem-tbv-correctie-afmetingen-woonboot-kost-7-maanden-ivm-tegenwerking.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-08-02-nationale-ombudsman-concept-bericht-afhandeling-zaak-bewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-dossiernummer-201811428.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/woonbooteigenaar-vraagt-opnieuw-om-veilige-plek~ab24d914/
Op%2028%20mei%202018%20reageert%20de%20havenmeester%20van%20Arnhem%20op%20onze%20constatering%20dat%20hij%20al%20sinds%20januari%202018%20een%20nieuw%20veiligheidsonderzoek
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-23-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mailwisseling-met-gemeente-arnhem-tbv-correctie-afmetingen-woonboot-kost-7-maanden-ivm-tegenwerking.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/woonbooteigenaar-vraagt-opnieuw-om-veilige-plek~ab24d914/
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door de gemeente Arnhem. Het nieuw veiligheidsrapport wat de havenmeester in de la heeft liggen blijkt zelfs 

nog duidelijker te zijn dan de vorige blijkt later. In het rapport staat aangegeven dat men van geluk mag spreken 

dat er nog geen zwaargewonden of doden gevallen zijn en in het rapport wordt nogmaals geadviseerd om ons 

uit de vaargeul te halen en achter de palen te plaatsen. We wijzen de havenmeester op zijn 

verantwoordelijkheden en zijn aansprakelijkheid mochten we wederom aangevaren worden. 

 

 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-havenmeester-over-

achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven-arnhem.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-havenmeester-over-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-havenmeester-over-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-havenmeester-over-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-havenmeester-over-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-havenmeester-over-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-havenmeester-over-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-havenmeester-over-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven-arnhem.pdf
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Op 28 mei 2018 reageert de havenmeester van Arnhem op onze constatering dat hij al sinds januari 2018 een 

nieuw veiligheidsonderzoek in zijn la heeft liggen met mede weten van de heer Hindriks en Kalsbeek. Dit is al de 

tweede keer dat de havendienst een zeer belangrijk onafhankelijk veiligheidsrapport in de la houdt waarin staat 

dat we op een levensgevaarlijke plek geplaatst zijn door de gemeente Arnhem. In 2009 was dit ook al gebeurd.  

De havenmeester legt uit dat hij om het rapport effectief te laten zijn liever aan het nieuwe College van B&W 

aanbiedt. In dat nieuwe rapport blijkt ook weer te staan dat we op een zeer onveilige locatie geplaatst zijn met 

het advies om ons achter de palen te leggen.  

De heren Hindriks en Kalsbeek en mevrouw Kleijwegt zijn hiervan op de hoogte gebracht en ondanks dat de 

heer Kalsbeek de gevaarlijke locatie zelf opgetekend heeft en de gemeente ons deze derde onveilige ligplaats 

aangewezen, vergund en verhuurd heeft en ondanks dat er al eerder een duidelijk veiligheidsrapport 

opgeleverd was en ondanks de aanvaring met de olietanker en ondanks de interventie van de Nationale 

Ombudsman besluiten ze toch om hier niets mee te doen. Sterker nog, deze ambtenaren hebben er echt alles 

aan gedaan om de onveilige situatie voort te zetten. Ons inziens is dat gedrag wat strafbaar zou moeten zijn. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-gemeente-arnhem-havenmeester-email-aan-bewoner-nieuwe-

haven-mbt-reden-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven.pdf 

 

Op 28 mei 2018 stuurt onze advocaat de mailwisseling tussen ons en de havenmeester en mevrouw Kleijwegt 

door naar een gemeenteraadslid om haar op de hoogte te stellen van het schandaal m.b.t. het achterhouden 

van het nieuwe veiligheidsrapport. Het rapport wordt pas twee maanden later opgeleverd en is in totaal zeven 

maanden in de la blijven liggen en in het rapport staat inderdaad dat we op een zeer gevaarlijke locatie liggen 

met wederom het advies om ons achter de palen te verplaatsen. Het exact zelfde verhaal is gebeurd met het 

onafhankelijke veiligheidsrapport uit 2009 waarin precies dezelfde conclusies waren opgenomen. 

Ondanks dat alle betrokken ambtenaren waaronder mevrouw Kleijwegt die verantwoordelijk was voor onze 

ligplaats op de hoogte was van dit tweede veiligheidsonderzoek hebben ze er achter de schermen alles aan 

gedaan om ervoor te zorgen dat we niet op een gewenste veilige locatie terecht zijn gekomen. Ons inziens zou 

deze handelswijze strafbaar moeten zijn. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-gemeente-arnhem-havenmeester-email-aan-bewoner-nieuwe-haven-mbt-reden-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-gemeente-arnhem-havenmeester-email-aan-bewoner-nieuwe-haven-mbt-reden-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-gemeente-arnhem-havenmeester-email-aan-bewoner-nieuwe-haven-mbt-reden-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-melding-gemeenteraadslid-arnhem-schandaal-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-gemeente-arnhem-havenmeester-email-aan-bewoner-nieuwe-haven-mbt-reden-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-melding-gemeenteraadslid-

arnhem-schandaal-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven.pdf 

 

Op 31 mei 2018 weet onze advocaat ons te overtuigen dat we beter nog even kunnen wachten met een 

aangifte indienen en adviseert ons om het nieuwe veiligheidsonderzoek af te wachten. We laten de 

havenmeester van de gemeente Arnhem weten dat we nog geen aangifte zullen doen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-31-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-havendienst-gemeente-

arnhem-mbt-aangifte-achterhouden-nieuw-veiligheidsonderzoek-nieuwe-haven.pdf  

 

Op 7 juni 2018 ontvangen we de eerste reactie van de Nationale Ombudsman die contact heeft opgenomen 

met de gemeente Arnhem. Volgens de Nationale Ombudsman zijn de gemeente Arnhem en wij  het over veel 

dingen eens zoals bijvoorbeeld over de gevaarlijke en ongewenste ligplaats, de inspanningsverplichting om een 

geschikte plek te vinden en dat het al te lang duurt. Blijkbaar vindt de gemeente Arnhem dat ze zich voldoende 

heeft ingespannen ondanks dat er nog geen oplossing is. Afgesproken wordt dat de gemeente drie weken mag 

nadenken over een oplossing. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-melding-gemeenteraadslid-arnhem-schandaal-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-melding-gemeenteraadslid-arnhem-schandaal-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-31-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-havendienst-gemeente-arnhem-mbt-aangifte-achterhouden-nieuw-veiligheidsonderzoek-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-31-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-havendienst-gemeente-arnhem-mbt-aangifte-achterhouden-nieuw-veiligheidsonderzoek-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-31-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-havendienst-gemeente-arnhem-mbt-aangifte-achterhouden-nieuw-veiligheidsonderzoek-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-07-brief-nationale-ombudsman-mbt-dossier-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-28-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-melding-gemeenteraadslid-arnhem-schandaal-achterhouden-nieuw-veiligheidsrapport-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-31-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-havendienst-gemeente-arnhem-mbt-aangifte-achterhouden-nieuw-veiligheidsonderzoek-nieuwe-haven.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-07-brief-nationale-ombudsman-mbt-dossier-woonbootbewoner-

nieuwe-haven-arnhem.pdf 

 

Op 11 juni 2018 vraagt de heer van der Kaa afdelingshoofd van de gemeente Arnhem ons een uitleg te geven 

wat de afspraken zijn met de gemeente Arnhem t.a.v. de omruilactie van de woonboot en ponton naar 

aanleiding van de aanbevelingen uit het onafhankelijke veiligheidsrapport uit 2009 waarin deze aanbeveling is 

opgenomen. Wij leveren voor de zoveelste keer de hele voorgeschiedenis en de afspraken op en krijgen 

vervolgens te horen dat de heer Kalsbeek en Hindriks een ander verhaal vertellen. De heer van der Kaa geeft 

echter niet aan welk ander verhaal dat is en levert ook geen onderbouwing aan voor de bewering van de heer 

Kalsbeek en Hindriks. We zijn in de week ervoor weer twee keer bijna aangevaren op één dag. We hebben een 

video genomen van de gebeurtenis en hebben deze aan de havendienst opgeleverd. [1] [2] 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-11-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-email-aan-gemeente-arnhem-

met-korte-samenvatting-mbt-afspraken-en-geschiedenis-omruilactie-woonboot-ponton.pdf 

 

Op 15 juni 2018 sturen we de Nationale Ombudsman een update over de omruilactie en de tegenwerking die 

we hierin ondervinden door de gemeente Arnhem dankzij de onwaarheden die de heer Kalsbeek en Hindriks 

verkondigd hebben. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-07-brief-nationale-ombudsman-mbt-dossier-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-07-brief-nationale-ombudsman-mbt-dossier-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-11-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-email-aan-gemeente-arnhem-met-korte-samenvatting-mbt-afspraken-en-geschiedenis-omruilactie-woonboot-ponton.pdf
https://arnhemspeil.nl/videos/2018-06-11-arnhemspeil-bijna-aanvaring-olietanker-shell-en-woonboot-nieuwehaven-arnhem-1.mp4
https://arnhemspeil.nl/videos/2018-06-11-arnhemspeil-bijna-aanvaring-olietanker-shell-en-woonboot-nieuwehaven-arnhem-2.mp4
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-11-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-email-aan-gemeente-arnhem-met-korte-samenvatting-mbt-afspraken-en-geschiedenis-omruilactie-woonboot-ponton.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-11-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-email-aan-gemeente-arnhem-met-korte-samenvatting-mbt-afspraken-en-geschiedenis-omruilactie-woonboot-ponton.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-15-bewoner-nieuwe-haven-status-update-nationale-ombudsman-gemeente-arnhem-weigert-medewerking-omruilplan-woonboot-ponton-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-07-brief-nationale-ombudsman-mbt-dossier-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-11-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-email-aan-gemeente-arnhem-met-korte-samenvatting-mbt-afspraken-en-geschiedenis-omruilactie-woonboot-ponton.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-15-bewoner-nieuwe-haven-status-update-nationale-ombudsman-

gemeente-arnhem-weigert-medewerking-omruilplan-woonboot-ponton-westervoortsedijk-85.pdf 

 

 

Op 26 juni 2018 sturen we nog een keer een voorstel voor een oplossing naar de gemeente Arnhem. We stellen 

voor om de roei- en zeilvereniging te verplaatsen naar Meinerswijk aangezien die nu in de monding van de 

Nieuwe Haven ligt en door de verplaatsing de doorvaart 30 meter breder wordt en de woonboten op de al voor 

wonen vergunde locaties geplaatst kunnen worden. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-26-voorstel-arnhems-peil-aan-gemeente-arnhem-nieuwe-haven-

ingang-woonboten-op-voor-wonen-vergunde-locatie-van-roei-en-zeilvereniging-jachthaven-jason.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-26-voorstel-arnhems-peil-aan-gemeente-arnhem-stadsblokken-

meinerswijk-017-plankaart-incl-roei-en-zeil-vereniging-jachthaven-jason.pdf  

 

 

Op 6 juli 2018 ontvangen we eindelijk de bevestiging van de gemeente Arnhem dat ze bereid zijn om 

medewerking te verlenen aan de omruilactie (ponton/woonboot) zodat we achter de palen komen te liggen.  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-15-bewoner-nieuwe-haven-status-update-nationale-ombudsman-gemeente-arnhem-weigert-medewerking-omruilplan-woonboot-ponton-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-15-bewoner-nieuwe-haven-status-update-nationale-ombudsman-gemeente-arnhem-weigert-medewerking-omruilplan-woonboot-ponton-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-26-voorstel-arnhems-peil-aan-gemeente-arnhem-nieuwe-haven-ingang-woonboten-op-voor-wonen-vergunde-locatie-van-roei-en-zeilvereniging-jachthaven-jason.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-26-voorstel-arnhems-peil-aan-gemeente-arnhem-nieuwe-haven-ingang-woonboten-op-voor-wonen-vergunde-locatie-van-roei-en-zeilvereniging-jachthaven-jason.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-26-voorstel-arnhems-peil-aan-gemeente-arnhem-nieuwe-haven-ingang-woonboten-op-voor-wonen-vergunde-locatie-van-roei-en-zeilvereniging-jachthaven-jason.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-26-voorstel-arnhems-peil-aan-gemeente-arnhem-stadsblokken-meinerswijk-017-plankaart-incl-roei-en-zeil-vereniging-jachthaven-jason.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-26-voorstel-arnhems-peil-aan-gemeente-arnhem-stadsblokken-meinerswijk-017-plankaart-incl-roei-en-zeil-vereniging-jachthaven-jason.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2018-07-06-gemeente-arnhem-bevestiging-afspraken-omruilactie-ponton-woonboot-orion-3-naar-achter-de-palen-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-06-15-bewoner-nieuwe-haven-status-update-nationale-ombudsman-gemeente-arnhem-weigert-medewerking-omruilplan-woonboot-ponton-westervoortsedijk-85.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2018-07-06-gemeente-arnhem-bevestiging-afspraken-omruilactie-ponton-

woonboot-orion-3-naar-achter-de-palen-westervoortsedijk-85.pdf 

 

 

Op 14 juli 2018 gaat de gemeente Arnhem naar aanleiding van de eerste interventie van de Nationale 

Ombudsman het gesprek aan over de tijdelijke oplossing voor onze gevaarlijke situatie en worden er afspraken 

op papier gezet m.b.t. de verplaatsing naar achter de palen (omruilactie met de ponton). De gemeente Arnhem 

gaat meebetalen om de oplossing mogelijk te maken en belooft ook om na de omruilactie in gesprek te gaan 

over onze andere klachten en nog voor het einde van het jaar een permanente, gewenste ligplaats op te 

leveren. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-14-mailwisseling-gemeente-arnhem-en-woonbootbewoner-nieuwe-

haven-mbt-omruilactie-ponton-woonboot-ombudsman-dossiernummer-201811428.pdf 

 

Op 24 juli 2018 wordt het derde onafhankelijke veiligheidsonderzoek gepubliceerd waarin we nogmaals (voor 

de derde keer) als een toprisico worden benoemd met wederom het advies om ons achter de palen te plaatsen 

(omruilactie ponton/woonboot). In het rapport staat; “men mag van geluk spreken dat er nog geen ernstige 

gewonden of doden zijn gevallen.” 

https://arnhemspeil.nl/docs/2018-07-06-gemeente-arnhem-bevestiging-afspraken-omruilactie-ponton-woonboot-orion-3-naar-achter-de-palen-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2018-07-06-gemeente-arnhem-bevestiging-afspraken-omruilactie-ponton-woonboot-orion-3-naar-achter-de-palen-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-14-mailwisseling-gemeente-arnhem-en-woonbootbewoner-nieuwe-haven-mbt-omruilactie-ponton-woonboot-ombudsman-dossiernummer-201811428.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-14-mailwisseling-gemeente-arnhem-en-woonbootbewoner-nieuwe-haven-mbt-omruilactie-ponton-woonboot-ombudsman-dossiernummer-201811428.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-14-mailwisseling-gemeente-arnhem-en-woonbootbewoner-nieuwe-haven-mbt-omruilactie-ponton-woonboot-ombudsman-dossiernummer-201811428.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-24-movaris-quickscan-nautische-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2018-07-06-gemeente-arnhem-bevestiging-afspraken-omruilactie-ponton-woonboot-orion-3-naar-achter-de-palen-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-14-mailwisseling-gemeente-arnhem-en-woonbootbewoner-nieuwe-haven-mbt-omruilactie-ponton-woonboot-ombudsman-dossiernummer-201811428.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-24-movaris-quickscan-nautische-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem.pdf 

 

Op 25 juli 2018 stuurt de heer Kalsbeek een reactie op de brief van onze advocaat van 16 mei waarin hij 

aangeeft dat we een aantal gesprekken hebben gevoerd om het veiligheidsrisico op de korte termijn te 

verminderen. 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-25-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-op-brief-aan-gemeenteraad-

ivm-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven.pdf 

 

Op 31 juli 2018 ontvangen we een akkoord op de tekeningen voor de nieuwe walconstructie om de omruilactie 

van de ponton en woonboot mogelijk te maken zodat we uit de vaarroute van de olietankers kunnen komen. De 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-24-movaris-quickscan-nautische-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-25-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-op-brief-aan-gemeenteraad-ivm-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-25-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-op-brief-aan-gemeenteraad-ivm-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-25-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-op-brief-aan-gemeenteraad-ivm-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-31-gemeente-arnhem-bevestiging-constructie-omruilactie-ponton-woonboot-nieuwe-haven-maar-ook-achter-de-palen-blijft-het-risico.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-24-movaris-quickscan-nautische-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-24-movaris-quickscan-nautische-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-24-movaris-quickscan-nautische-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-25-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-op-brief-aan-gemeenteraad-ivm-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven.pdf
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heer van der Kaa van de gemeente Arnhem geeft aan dat ook achter de palen nog een risico bestaat waardoor 

er voor langere termijn gezocht moet worden naar een structurele oplossing. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-31-gemeente-arnhem-bevestiging-constructie-omruilactie-ponton-

woonboot-nieuwe-haven-maar-ook-achter-de-palen-blijft-het-risico.pdf 

 

Op 2 augustus 2018 heeft de Nationale Ombudsman ons een concept doorgestuurd van een 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) en veiligere locatie te verhuizen in 

afwachting van die definitieve geschikte locatie. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-08-02-nationale-ombudsman-concept-bericht-afhandeling-zaak-

bewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-dossiernummer-201811428.pdf 

 

Op 8 september 2018 gebruikt de Nationale Ombudsman onze zaak 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. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-31-gemeente-arnhem-bevestiging-constructie-omruilactie-ponton-woonboot-nieuwe-haven-maar-ook-achter-de-palen-blijft-het-risico.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-31-gemeente-arnhem-bevestiging-constructie-omruilactie-ponton-woonboot-nieuwe-haven-maar-ook-achter-de-palen-blijft-het-risico.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/2018-08-02-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/2018-07-31-gemeente-arnhem-bevestiging-constructie-omruilactie-ponton-woonboot-nieuwe-haven-maar-ook-achter-de-palen-blijft-het-risico.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-08-02-nationale-ombudsman-concept-bericht-afhandeling-zaak-bewoner-nieuwe-haven-gemeente-arnhem-dossiernummer-201811428.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-

nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf 

 

Op 18 september 2018 presenteert de gemeente Arnhem in een raadsbesluit het derde veiligheidsonderzoek 

en een Collegenota “Nautische veiligheid Nieuwe Haven” waarin nogmaals wordt aangegeven dat we op een 

zeer onveilige tijdelijke locatie liggen met wederom 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.” 

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/2018-09-18-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-collegenota-aan-burgemeeesters-en-wethouders-nautische-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf


 

 

148 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-collegenota-aan-burgemeeesters-en-

wethouders-nautische-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem.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/2018-09-18-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-collegenota-aan-burgemeeesters-en-wethouders-nautische-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem.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
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Op 18 september 2018 stuurt het College van B&W een brief aan de gemeenteraad over de Nautische 

veiligheid in de Nieuwe Haven waar wij als eerste groot risico en actiepunt in opgenomen zijn met de 

mededeling dat we voorlopig binnen de palen gelegd worden totdat er een definitieve ligplaats beschikbaar 

komt. 

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-raadsbrief-nautische-veiligheid-nieuwe-haven-

arnhem.pdf 

 

Op 18 september 2018 ontvangen we een brief van de gemeente Arnhem waarin staat opgenomen dat het 

College van B&W een voorstel heeft besproken met betrekking tot het nemen van tijdelijke maatregelen om 

onze veiligheid te vergroten t.a.v. het voorstel met de omruilactie van de ponton en de woonboot zodat we op 

een veiligere plek achter de palen komen te liggen. Ook wordt aangegeven dat ze het “zoeken naar een 

definitieve locatie van onze woonboot” besproken hebben. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-bevestiging-vrijgeven-tweede-onafhankelijke-

veiligheidsrapport-nieuwe-haven-en-omruilactie-woonboot-ponton.pdf 

 

Op 2 november 2018 keurt het College van B&W van Arnhem het ontwerpbestemmingsplan Stadsblokken 

Meinerswijk goed en geeft het vrij voor inspraak. In het bestemmingsplan zijn geen extra gewenste 

woonbootlocaties opgenomen en wordt niet voldaan aan de resultaat- en inspanningsverplichting van 2007. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-raadsbrief-nautische-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-raadsbrief-nautische-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-raadsbrief-nautische-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-bevestiging-vrijgeven-tweede-onafhankelijke-veiligheidsrapport-nieuwe-haven-en-omruilactie-woonboot-ponton.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-bevestiging-vrijgeven-tweede-onafhankelijke-veiligheidsrapport-nieuwe-haven-en-omruilactie-woonboot-ponton.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-bevestiging-vrijgeven-tweede-onafhankelijke-veiligheidsrapport-nieuwe-haven-en-omruilactie-woonboot-ponton.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-02-gemeente-arnhem-ontwerp-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk-geaccordeerd-door-college-bnw.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-raadsbrief-nautische-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-raadsbrief-nautische-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-bevestiging-vrijgeven-tweede-onafhankelijke-veiligheidsrapport-nieuwe-haven-en-omruilactie-woonboot-ponton.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-02-gemeente-arnhem-ontwerp-bestemmingsplan-stadsblokken-

meinerswijk-geaccordeerd-door-college-bnw.pdf  

 

 

Op 9 november 2018 presenteren we nogmaals een voorstel aan de gemeenteraad en het College van B&W 

van Arnhem voor nog een mogelijke oplossing in Stadsblokken Meinerswijk voor zowel het woonbotendossier 

als het probleem met de jachthaven van Jason die ook op een zeer gevaarlijke locatie ligt in de mond van de 

Nieuwe Haven: https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-09-arnhems-peil-masterplan-4-bestemmingsplan-

gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-gemeente-arnhem.pdf 

 

In november 2018 worden we 16 maanden na de aanvaring met de olietanker eindelijk achter de palen 

geplaatst (omruilactie woonboot/ponton) zoals voorgesteld in het onafhankelijke veiligheidsrapport van 

2009. 

 

Op 11 november 2018 sturen we samen met alle bewoners die nog wachten op het nakomen van de 

resultaatverplichting een brief aan de gemeenteraad van Arnhem om hen te attenderen op het ontbreken van 

de beloofde ligplaatsen in het bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk:  

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-23-brief-aan-gemeenteraad-van-arnhem-mbt-ontbreken-

woonbootlocaties-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf 

 

Op 27 december 2018 publiceert de Gelderlander een artikel over ons plan en het ontbreken van de beloofde 

woonbootlocaties in Stadsblokken Meinerswijk:  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-02-gemeente-arnhem-ontwerp-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk-geaccordeerd-door-college-bnw.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-02-gemeente-arnhem-ontwerp-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk-geaccordeerd-door-college-bnw.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-09-arnhems-peil-masterplan-4-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-09-arnhems-peil-masterplan-4-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-09-arnhems-peil-masterplan-4-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-23-brief-aan-gemeenteraad-van-arnhem-mbt-ontbreken-woonbootlocaties-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-23-brief-aan-gemeenteraad-van-arnhem-mbt-ontbreken-woonbootlocaties-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-23-brief-aan-gemeenteraad-van-arnhem-mbt-ontbreken-woonbootlocaties-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-02-gemeente-arnhem-ontwerp-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk-geaccordeerd-door-college-bnw.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-23-brief-aan-gemeenteraad-van-arnhem-mbt-ontbreken-woonbootlocaties-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-23-brief-aan-gemeenteraad-van-arnhem-mbt-ontbreken-woonbootlocaties-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-12-27-gelderlander-arnhem-woonbootbewoners-nieuwe-haven-willen-

wel-verhuizen-naar-stadsblokken-meinerswijk.pdf 

  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-12-27-gelderlander-arnhem-woonbootbewoners-nieuwe-haven-willen-wel-verhuizen-naar-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-12-27-gelderlander-arnhem-woonbootbewoners-nieuwe-haven-willen-wel-verhuizen-naar-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-12-27-gelderlander-arnhem-woonbootbewoners-nieuwe-haven-willen-wel-verhuizen-naar-stadsblokken-meinerswijk.pdf
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2019 
 

Op 13 januari 2019 dienen we voor de tweede maal een klacht in bij de Nationale Ombudsman over de 

gemeente Arnhem en geven we aan dat we nog altijd op een tijdelijke, onveilige en ongewenste locatie liggen 

en dat er in het concept bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk geen extra gewenste ligplaatsen zijn 

opgenomen ondanks de verplichting en de beloftes aan de Nationale Ombudsman: 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-01-13-klacht-ombudsman-betreffende-ligplaats-gemeente-arnhem.pdf 

 

Op 2 februari 2019 sturen we nog een aanvullende brief aan de Nationale Ombudsman vanuit de Actiegroep 

Woonboten Nieuwe Haven (AWN) over het ontbreken van de beloofde gewenste ligplaatsen in het concept 

bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk en het uitblijven van een reactie van het College van B&W en de 

gemeenteraad:  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-02-mail-awn-aan-ombudsman-mbt-ontbreken-beloofde-ligplaatsen-

stadsblokken-meinerswijk-en-uitblijven-reactie-gemeenteraad.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-01-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-

stadsblokken-meinerswijk-geen-woonboot-locaties.pdf  

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-01-13-klacht-ombudsman-betreffende-ligplaats-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-01-13-klacht-ombudsman-betreffende-ligplaats-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-02-mail-awn-aan-ombudsman-mbt-ontbreken-beloofde-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk-en-uitblijven-reactie-gemeenteraad.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-02-mail-awn-aan-ombudsman-mbt-ontbreken-beloofde-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk-en-uitblijven-reactie-gemeenteraad.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-02-mail-awn-aan-ombudsman-mbt-ontbreken-beloofde-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk-en-uitblijven-reactie-gemeenteraad.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-01-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-geen-woonboot-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-01-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-geen-woonboot-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-01-13-klacht-ombudsman-betreffende-ligplaats-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-02-mail-awn-aan-ombudsman-mbt-ontbreken-beloofde-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk-en-uitblijven-reactie-gemeenteraad.pdf
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Op 7 februari 2019 heeft de Nationale Ombudsman nogmaals schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente 

Arnhem m.b.t. het niet nakomen van de resultaat- en inspanningsverplichting en het ontbreken van de 

gewenste woonbootlocaties in het bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk en verwijst in die brief 

nogmaals naar de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met de Nationale Ombudsman en die de 

gemeente niet is nagekomen t.a.v. het aanbieden van een geschikte definitieve, veilige en gewenste ligplaats in 

2018. Daarnaast verwijst de Nationale Ombudsman naar onze aangeboden oplossingen voor het 

woonbotendossier in Stadsblokken Meinerswijk en het steeds gevaarlijker worden van onze tijdelijke 

ongewenste ligplaats. 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-07-nationale-ombudsman-vragen-aan-gemeente-arnhem-tav-

woonboten-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf 

 

Op 12 februari 2019 sturen we het College van B&W, de raadsleden en de gemeenteambtenaren onze eerste 

samenvatting van alle documenten die de resultaatverplichting bevatten. Het document is niet compleet maar 

bevat alle quotes uit officiële documenten die we op dat moment tot onze beschikking hadden aangezien de 

gemeente een groot aantal WOB-stukken weigert op te leveren. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-07-nationale-ombudsman-vragen-aan-gemeente-arnhem-tav-woonboten-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier-zaaknr-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-07-nationale-ombudsman-vragen-aan-gemeente-arnhem-tav-woonboten-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-07-nationale-ombudsman-vragen-aan-gemeente-arnhem-tav-woonboten-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-12-awn-samenvatting-inspanning-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-tbv-opleveren-gewenste-woonbootlocaties-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-07-nationale-ombudsman-vragen-aan-gemeente-arnhem-tav-woonboten-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-07-nationale-ombudsman-vragen-aan-gemeente-arnhem-tav-woonboten-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier-zaaknr-2019-00843.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-12-awn-samenvatting-inspanning-en-resultaatverplichting-gemeente-

arnhem-tbv-opleveren-gewenste-woonbootlocaties-mbt-woonbotendossier.pdf 

 

Op 13 februari 2019 sturen we het College van B&W, de raadsleden en de gemeenteambtenaren onze tweede 

samenvatting van alle documenten die aangeven dat het gemeentebestuur al sinds 2015 op de hoogte is dat zij 

verplichtingen hebben in Stadsblokken Meinerswijk om daar gewenste ligplaatsen te creëren. Het document is 

niet compleet maar bevat alle quotes uit officiële documenten die we op dat moment tot onze beschikking 

hadden aangezien de gemeente een groot aantal WOB-stukken weigert op te leveren. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-13-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-al-jaren-op-

dhoogte-van-verplichting-en-oplossing-stadsblokken-meinerswijk-mbt-woonbotendossier.pdf 

 

Op 14 februari 2019 sturen we het College van B&W, de raadsleden en de gemeenteambtenaren onze derde 

samenvatting van alle documenten die aangeven dat de gemeente Arnhem sinds 2004 bijna jaarlijks uitgebreid 

op de hoogte gesteld is van de gevaarlijke situatie in de Nieuwe Haven en dat het gemeentebestuur er alsnog 

bewust voor gekozen heeft om de gevaarlijke situatie voort te zetten (en zelfs uitgebreid heeft). Het document 

is niet compleet maar bevat alle quotes uit officiële documenten die we op dat moment tot onze beschikking 

hadden aangezien de gemeente een groot aantal WOB-stukken weigert op te leveren. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-14-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-is-sinds-2004-bijna-

jaarlijks-op-de-hoogte-gesteld-van-de-risicos-in-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-12-awn-samenvatting-inspanning-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-tbv-opleveren-gewenste-woonbootlocaties-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-12-awn-samenvatting-inspanning-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-tbv-opleveren-gewenste-woonbootlocaties-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-13-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-al-jaren-op-dhoogte-van-verplichting-en-oplossing-stadsblokken-meinerswijk-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-13-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-al-jaren-op-dhoogte-van-verplichting-en-oplossing-stadsblokken-meinerswijk-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-13-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-al-jaren-op-dhoogte-van-verplichting-en-oplossing-stadsblokken-meinerswijk-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-14-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-is-sinds-2004-bijna-jaarlijks-op-de-hoogte-gesteld-van-de-risicos-in-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-14-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-is-sinds-2004-bijna-jaarlijks-op-de-hoogte-gesteld-van-de-risicos-in-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-14-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-is-sinds-2004-bijna-jaarlijks-op-de-hoogte-gesteld-van-de-risicos-in-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-12-awn-samenvatting-inspanning-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-tbv-opleveren-gewenste-woonbootlocaties-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-13-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-al-jaren-op-dhoogte-van-verplichting-en-oplossing-stadsblokken-meinerswijk-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-14-awn-samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-is-sinds-2004-bijna-jaarlijks-op-de-hoogte-gesteld-van-de-risicos-in-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
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Op 15 februari 2019 sturen we het College van B&W, de raadsleden en de gemeenteambtenaren onze vierde 

samenvatting van alle documenten waaruit blijkt dat de gemeente Arnhem een verplichting heeft om binnen 

vijf jaar maar uiterlijk voor juli 2012 m.b.t. het opleveren van de gewenste ligplaats buiten de Nieuwe Haven. 

Het document is niet compleet maar bevat alle quotes uit officiële documenten die we op dat moment tot onze 

beschikking hadden aangezien de gemeente een groot aantal WOB-stukken weigert op te leveren. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-15-awn-samenvatting-verplichting-gemeente-arnhem-uit-2007-om-

binnen-5-jaar-gewenste-ligplaatsen-op-te-leveren-mbt-woonbotendossier.pdf 

 

Op 16 februari 2019 sturen we het College van B&W, de raadsleden en de gemeenteambtenaren onze vijfde 

samenvatting van alle documenten waaruit blijkt dat de gemeente Arnhem de problemen voor de bewoners in 

de ASM-haven en vervolgens in de Nieuwe Haven zelf gecreëerd heeft en bewust in stand heeft gehouden. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-16-awn-samenvatting-situatie-asm-en-nieuwe-haven-gecreeerd-door-

gemeente-arnhem-en-wordt-bewust-in-stand-gehouden-woonbotendossier.pdf 

 

Op 17 februari 2019 sturen we het College van B&W, de raadsleden en de gemeenteambtenaren onze zesde 

samenvatting van alle oplossingen die we door de loop van de jaren aangeboden hebben aan de gemeente 

Arnhem. Tijdens de vijf meningsvormende avonden die volgen beweert wethouder (Jan) van Dellen meerdere 

keren dat al onze oplossingen niet mogelijk zijn omdat Rijkswaterstaat hier niet aan wil meewerken en dat 

Rijkswaterstaat hier geen vergunning voor wil verlenen. Rijkswaterstaat stuurt echter een zeer uitgebreide mail 

aan ons en aan de gemeente Arnhem waarin ze aangeven bereid te zijn om mee te denken en werken en bereid 

te zijn voor bestaande woonboten een vergunning te verstrekken op nieuwe locaties in Arnhem die geschikt 

worden bevonden en levert per oplossing die we aangedragen hebben een eerste uitwerking op over de kansen 

en wat er voor nodig is om de oplossing mogelijk te maken. We hebben meerdere keren gevraagd of de 

gemeente Arnhem de email van Rijkswaterstaat bij de officiële stukken zou willen toevoegen voor de 

gemeenteraad maar dit is geweigerd. 

Wethouder van Dellen heeft onophoudelijk over meerdere zaken aantoonbaar onwaarheden verkondigd tijdens 

de meerdere meningsvormende avonden die we per onwaarheid vast hebben gelegd in een video inclusief de 

onderbouwing waarom het een onwaarheid betreft. Het overzicht met alle video’s per onwaarheid van Jan van 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-15-awn-samenvatting-verplichting-gemeente-arnhem-uit-2007-om-binnen-5-jaar-gewenste-ligplaatsen-op-te-leveren-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-15-awn-samenvatting-verplichting-gemeente-arnhem-uit-2007-om-binnen-5-jaar-gewenste-ligplaatsen-op-te-leveren-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-15-awn-samenvatting-verplichting-gemeente-arnhem-uit-2007-om-binnen-5-jaar-gewenste-ligplaatsen-op-te-leveren-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-16-awn-samenvatting-situatie-asm-en-nieuwe-haven-gecreeerd-door-gemeente-arnhem-en-wordt-bewust-in-stand-gehouden-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-16-awn-samenvatting-situatie-asm-en-nieuwe-haven-gecreeerd-door-gemeente-arnhem-en-wordt-bewust-in-stand-gehouden-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-16-awn-samenvatting-situatie-asm-en-nieuwe-haven-gecreeerd-door-gemeente-arnhem-en-wordt-bewust-in-stand-gehouden-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-17-awn-samenvatting-alle-oplossingen-voor-gewenste-ligplaatsen-woonboten-nieuwe-haven-op-een-rij-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-15-awn-samenvatting-verplichting-gemeente-arnhem-uit-2007-om-binnen-5-jaar-gewenste-ligplaatsen-op-te-leveren-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-16-awn-samenvatting-situatie-asm-en-nieuwe-haven-gecreeerd-door-gemeente-arnhem-en-wordt-bewust-in-stand-gehouden-woonbotendossier.pdf
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Dellen is hier te vinden: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-06-arnhemspeil-videobewijs-van-meer-dan-10-

onwaarheden-die-wethouder-van-dellen-verteld-heeft-in-de-visie-nieuwe-haven.pdf  

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-17-awn-samenvatting-alle-oplossingen-voor-gewenste-ligplaatsen-

woonboten-nieuwe-haven-op-een-rij-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf 

 

Op 19 februari 2019 ontvangen we een email van de fractievoorzitter van de SP en vier jaar wethouder in 

Arnhem die nogmaals de resultaatverplichting bevestigd en aangeeft dat hij verbaasd is dat de gemeente het nu 

anders zou uitleggen. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-16-gemeenteraad-arnhem-sp-fractievoorziter-bevestiging-

resultaatverplichting-gemeente-arnhem-mbt-opleveren-gewenste-ligplaats-woonboten.pdf 

 

Op 21 februari 2019 is de startbijeenkomst om “samen” met alle betrokkenen uit de Nieuwe Haven oplossingen 

te bedenken voor de veiligheidsproblemen die zijn ontstaan door het wanbeleid van de gemeente Arnhem. We 

krijgen een presentatie te zien en de aanwezigen worden in werkgroepen verdeeld en de ideeën en oplossingen 

uit de werkgroepen worden samengevat en bevatten o.a. het idee om een deel van de woonboten en/of de 

roei- en zeilvereniging te verplaatsen naar Stadsblokken /  Meinerswijk.  

De bewoners van de Nieuwe Haven ervaarden deze bijeenkomst als een manier voor de gemeente om het 

betrekken van de bewoners af te kunnen vinken. Zij hadden niet de indruk dat er iets zou gebeuren met de 

oplossingen die zij voorstelden. De complete vrijblijvendheid van het bedenken van de ideeën, zonder ook maar 

met enige reële aanwezige beperkingen rekening te hoeven houden, droegen bij aan deze indruk. Dit zorgde 

ervoor dat de bijeenkomst onprofessioneel overkwam en ook de rommelige presentatie door slechte 

voorbereiding versterkte dit gevoel. 

Na deze eerste avond staat het voor de meeste bewoners al vast dat het opstellen van de “Visie Nieuwe Haven” 

niets te maken heeft met een visie als oplossing voor de ongewenste verklaarde woonboten maar alles te 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-06-arnhemspeil-videobewijs-van-meer-dan-10-onwaarheden-die-wethouder-van-dellen-verteld-heeft-in-de-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-06-arnhemspeil-videobewijs-van-meer-dan-10-onwaarheden-die-wethouder-van-dellen-verteld-heeft-in-de-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-17-awn-samenvatting-alle-oplossingen-voor-gewenste-ligplaatsen-woonboten-nieuwe-haven-op-een-rij-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-17-awn-samenvatting-alle-oplossingen-voor-gewenste-ligplaatsen-woonboten-nieuwe-haven-op-een-rij-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-16-gemeenteraad-arnhem-sp-fractievoorziter-bevestiging-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-mbt-opleveren-gewenste-ligplaats-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-16-gemeenteraad-arnhem-sp-fractievoorziter-bevestiging-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-mbt-opleveren-gewenste-ligplaats-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-16-gemeenteraad-arnhem-sp-fractievoorziter-bevestiging-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-mbt-opleveren-gewenste-ligplaats-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-21-gemeente-arnhem-startbijeenkomst-visie-op-de-nieuwe-haven-arnhem-presentatie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-17-awn-samenvatting-alle-oplossingen-voor-gewenste-ligplaatsen-woonboten-nieuwe-haven-op-een-rij-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-16-gemeenteraad-arnhem-sp-fractievoorziter-bevestiging-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-mbt-opleveren-gewenste-ligplaats-woonboten.pdf
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maken heeft met het uitbreiden van het industrieterrein op het IPKW die een paar maanden eerder hun “plan” 

voor de Nieuwe Haven al gepresenteerd hadden en waarbij over de bestaande woonbotensteiger een 

aanmeerplek was getekend voor de biomassaboot voor de aanlevering van houtige biomassa voor de 

biomassacentrale: 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2018-08-01-ipkw-arnhem-futuremap-duurzaamste-bedrijventerrein.pdf 

https://arnhemspeil.nl/docs/2018-08-01-ipkw-arnhem-futuremap-duurzaamste-bedrijventerrein.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2018-08-01-ipkw-arnhem-futuremap-duurzaamste-bedrijventerrein.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-21-gemeente-arnhem-startbijeenkomst-visie-op-de-nieuwe-haven-

arnhem-presentatie.pdf 

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-21-gemeente-arnhem-startbijeenkomst-visie-op-de-nieuwe-haven-

arnhem-besprekingsverslag-2019-03-01.pdf  

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-21-gemeente-arnhem-startbijeenkomst-visie-op-de-nieuwe-haven-arnhem-presentatie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-21-gemeente-arnhem-startbijeenkomst-visie-op-de-nieuwe-haven-arnhem-presentatie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-21-gemeente-arnhem-startbijeenkomst-visie-op-de-nieuwe-haven-arnhem-besprekingsverslag-2019-03-01.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-21-gemeente-arnhem-startbijeenkomst-visie-op-de-nieuwe-haven-arnhem-besprekingsverslag-2019-03-01.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-21-gemeente-arnhem-startbijeenkomst-visie-op-de-nieuwe-haven-arnhem-presentatie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-21-gemeente-arnhem-startbijeenkomst-visie-op-de-nieuwe-haven-arnhem-besprekingsverslag-2019-03-01.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-21-gemeente-arnhem-startbijeenkomst-visie-op-de-nieuwe-haven-arnhem-besprekingsverslag-2019-03-01.pdf
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Op 22 februari 2019 ontvangen we een reactie van de hoofdverantwoordelijke ambtenaar voor het 

woonbotendossier (Thor) Smits op onze vragen over het ontbreken van gewenste ligplaatsen in het 

bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk. Zijn antwoorden zijn misleidend en niet compleet en hij geeft aan 

dat ons Masterplan 4.0 voor een aantal gewenste woonbootlocatie in Meinerswijk niet zou passen in de 

gestelde kaders. Zoals we al uitgelegd hebben is de enige reden die aangedragen is de wens voor publieke 

oevers. Wij hebben al meerdere keren uitgelegd dat de huidige woonboten in de Nieuwe Haven allemaal aan 

een publieke oever liggen en geen van de bewoners die naar Meinerswijk wil verhuizen een privéoever eist. 

 

Let  op hoe de heer Smits in de volgende alinea de meeste belangrijke zin uit de documenten van 22 mei 2007 

en 12 juni 2007 achterwege heeft gelaten en vervangen heeft met de zin “is onder meer opgenomen”. De zin 

die hij hier achterwege laat/vervangen heeft betref: “De gemeente heeft een resultaatverplichting op zich 

genomen om een nieuwe locatie voor minimaal 35 boten te ontwikkelen”. Die resultaatverplichting wordt in 

meerdere documenten herhaald waaronder in de memo van de heer Smits en de heer Hindriks van 26 oktober 

2011. De heer Smits probeert naast het achterwege laten van de vermelding van de resultaatverplichting ook de 

“randvoorwaarde” voor het voldoen aan die resultaatverplichting in Stadsblokken Meinerswijk te bagatelliseren 

door te verwijzen naar een achterafbespreking van “deze brief” waarbij de wethouder aangegeven heeft dat de 

randvoorwaarde voor Stadsblokken Meinerswijk te stellig is geformuleerd en het geen dwingende 

randvoorwaarde betreft. Die resultaatverplichting en later de randvoorwaarde om hieraan te voldoen in 

Stadsblokken Meinerswijk was echter de randvoorwaarde voor de bewoners, de LWO, het NAP en de 

gemeenteraad om akkoord te gaan met het ongewenst verklaren van onze bestaande legale en door de 

gemeente Arnhem verhuurde ligplaatsen. De resultaatverplichting wordt in de maanden erna ook omgezet in 

actie doormiddel van de raadsopdracht van 12 september 2007. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-22-gemeente-arnhem-reactie-op-brief-van-woonbootbewoners-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-ivm-ontbreken-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-voorgeschiedenis-en-positie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-10-26-gemeente-arnhem-memo-alternatieve-woonbootlocaties-voorgeschiedenis-en-positie.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-09-12-gemeente-arnhem-nota-van-uitgangspunten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-22-gemeente-arnhem-reactie-op-brief-van-woonbootbewoners-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-ivm-ontbreken-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-22-gemeente-arnhem-reactie-op-brief-van-woonbootbewoners-

nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-ivm-ontbreken-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-05-22-gemeente-arnhem-brief-gemeenteraad-woonbotenbeleid-

resultaatverplichting-randvoorwaarde-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf  

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-06-12-gemeente-arnhem-woonbotenbeleid-apv-wijziging-hoofdstuk-

woonschepen.pdf 

 

Op 28 februari 2019 ontvangen we een reactie van de Nationale Ombudsman met alle antwoorden van de 

gemeente Arnhem op de vragen die gesteld zijn over het woonbotendossier. In de antwoorden van de 

gemeente zit ook weer de verwijzing naar de locatie Boterdijk die de gemeente had aangeboden toen bleek dat 

de advocaat van de gemeente Arnhem gelogen had tegen de Raad van State. De locatie bleek meteen bij 

aanbieden al ongeschikt te zijn i.v.m. de geringe diepte en de eis van Rijkswaterstaat dat er een varend 

woonschip moest komen te liggen. Daarnaast betrof het weer een tijdelijke locatie.  

De gemeente Arnhem is ondertussen zeer goed op de hoogte dat dit antwoord aan de Nationale Ombudsman 

misleidend is. Daarnaast probeert de gemeente Arnhem te ontkennen dat er in 2018 aan de Ombudsman 

beloofd is dat we nog dat jaar een alternatieve gewenste plek zouden krijgen terwijl de Nationale Ombudsman 

hiermee NB nog geadverteerd heeft in de Telegraaf en ons tot twee keer toe hierover bericht heeft en dit 

uiteindelijk zelfs in de interventie heeft opgenomen.  

De gemeente probeert de Nationale Ombudsman te overtuigen dat er simpelweg geen plekken beschikbaar zijn 

terwijl we in dit document al heel wat keren hebben aangetoond dat de gemeente bewust woonboten niet 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-22-gemeente-arnhem-reactie-op-brief-van-woonbootbewoners-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-ivm-ontbreken-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-22-gemeente-arnhem-reactie-op-brief-van-woonbootbewoners-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-ivm-ontbreken-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-05-22-gemeente-arnhem-brief-gemeenteraad-woonbotenbeleid-resultaatverplichting-randvoorwaarde-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-05-22-gemeente-arnhem-brief-gemeenteraad-woonbotenbeleid-resultaatverplichting-randvoorwaarde-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-06-12-gemeente-arnhem-woonbotenbeleid-apv-wijziging-hoofdstuk-woonschepen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-06-12-gemeente-arnhem-woonbotenbeleid-apv-wijziging-hoofdstuk-woonschepen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-21-gemeente-arnhem-startbijeenkomst-visie-op-de-nieuwe-haven-arnhem-besprekingsverslag-2019-03-01.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-22-gemeente-arnhem-reactie-op-brief-van-woonbootbewoners-nieuwe-haven-aan-gemeenteraad-ivm-ontbreken-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-05-22-gemeente-arnhem-brief-gemeenteraad-woonbotenbeleid-resultaatverplichting-randvoorwaarde-ligplaatsen-stadsblokken-meinerswijk.pdf
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heeft opgekocht terwijl ze voor een zeer schappelijk bedrag te koop stonden en soms met een aanschaf van een 

enkele ligplaats een oplossing voor twee boten had kunnen creëren. (een oplossing die de gemeente ook 

daadwerkelijk benut en ons zelfs bedankt voor de suggestie).  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-28-gemeente-arnhem-reactie-op-vragen-nationale-ombudsman-mbt-

woonbotendossier-zaaknr-2019-00843.pdf 

 

Op 7 maart 2019 sturen we nogmaals een reactie aan de gemeenteraad van Arnhem waarin we onderbouwen 

dat de heer Kalsbeek het College van B&W en de gemeenteraad van onwaarheden heeft voorzien en leveren 

we ook nogmaals onze twaalf oplossingen aan voor gewenste locaties voor de woonboten uit de Nieuwe Haven. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-07-reactie-awn-op-brief-kalsbeek-2014-03-11-gemeente-arnhem-

haalbaarheidsonderzoek-woonschepen-op-ongewenste-locaties.pdf 

 

Op 12 maart 2019 dient onze advocaat een zienswijze in op het ontwerp bestemmingsplan 

“Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk”  waarin ze verwijst naar het gebrek aan extra gewenste 

ligplaatsen en nogmaals op de gevaarlijke situatie wijst en de verplichtingen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-28-gemeente-arnhem-reactie-op-vragen-nationale-ombudsman-mbt-woonbotendossier-zaaknr-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-28-gemeente-arnhem-reactie-op-vragen-nationale-ombudsman-mbt-woonbotendossier-zaaknr-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-07-reactie-awn-op-brief-kalsbeek-2014-03-11-gemeente-arnhem-haalbaarheidsonderzoek-woonschepen-op-ongewenste-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-07-reactie-awn-op-brief-kalsbeek-2014-03-11-gemeente-arnhem-haalbaarheidsonderzoek-woonschepen-op-ongewenste-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-07-reactie-awn-op-brief-kalsbeek-2014-03-11-gemeente-arnhem-haalbaarheidsonderzoek-woonschepen-op-ongewenste-locaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-12-arag-zienswijze-woonbootbewoner-nieuwe-haven-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-07-reactie-awn-op-brief-kalsbeek-2014-03-11-gemeente-arnhem-haalbaarheidsonderzoek-woonschepen-op-ongewenste-locaties.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-12-arag-zienswijze-woonbootbewoner-nieuwe-haven-

bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf 

 

Op 12 maart 2019 ontvangen we ook een reactie van de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) ter 

informatie voor de Nationale Ombudsman waarin ze hun zorgen uiten over de gang van zaken m.b.t. de “Visie 

Nieuwe Haven” die wethouder Jan van Dellen met zijn ambtenaren aan het voorbereiden is. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-12-landelijke-woonboot-organisatie-overleg-nationale-ombudsman-

tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem-nieuwehaven.pdf 

 

Op 1 april 2019 stellen we de gemeente in gebreke omdat ze nog altijd de opgevraagde stukken naar aanleiding 

van ons WOB-verzoek niet hebben opgeleverd. Tot op de dag van vandaag houdt de gemeente Arnhem een 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-12-arag-zienswijze-woonbootbewoner-nieuwe-haven-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-12-arag-zienswijze-woonbootbewoner-nieuwe-haven-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-12-landelijke-woonboot-organisatie-overleg-nationale-ombudsman-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem-nieuwehaven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-12-landelijke-woonboot-organisatie-overleg-nationale-ombudsman-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem-nieuwehaven.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-12-landelijke-woonboot-organisatie-overleg-nationale-ombudsman-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem-nieuwehaven.pdf
Op%2012%20maart%202019%20ontvangen%20we%20ook%20een%20reactie%20van%20de%20Landelijke%20Woonboten%20Organisatie%20(LWO)%20ter%20informatie%20voor
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-12-arag-zienswijze-woonbootbewoner-nieuwe-haven-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-12-arag-zienswijze-woonbootbewoner-nieuwe-haven-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-12-arag-zienswijze-woonbootbewoner-nieuwe-haven-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-12-landelijke-woonboot-organisatie-overleg-nationale-ombudsman-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem-nieuwehaven.pdf
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flink aantal documenten achter waarvoor we een voorlopige voorziening zullen indienen om ze alsnog boven 

water te krijgen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-04-01-awn-in-gebreke-stelling-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-

wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf 

 

 

Op 29 april 2019 levert de heer Thor Smits als verantwoordelijke ambtenaar voor het woonbotendossier 

nogmaals een nieuw feitenrelaas op aan het College van B&W waarin een groot aantal onwaarheden zijn 

opgenomen en een groot aantal belangrijke informatie achterwege is gelaten. Namelijk is nergens de 

resultaatverplichting benoemd, is de vijfjarentermijn t.b.v. oplevering van de gewenste locaties veranderd naar 

“na vijf jaar”, zijn de uitspraken van de rechter, Raad van State, de meerdere onafhankelijke 

veiligheidsrapporten en bijvoorbeeld de interventie van de Nationale Ombudsman niet benoemd. Op 16 

augustus 2019 komt de memo pas ter sprake tijdens het overleg met wethouder van Dellen en de heer Smits bij 

ons thuis aan tafel, een gesprek van anderhalf uur dat wij volledig en haarscherp hebben opgenomen en die we 

gebruikt hebben om de hieronder weergegeven notulen op te stellen. 

In dat gesprek met wethouder van Dellen en de heer Smits tonen we aan dat de heer Smits meerdere 

onwaarheden heeft verteld en dat het feitenrelaas misleidend is en wethouder van Dellen verzoekt vervolgens 

de heer Smits om een afspraak met ons in te plannen om ervoor te zorgen dat het feitenrelaas volledig is en 

klopt. Tijdens dat vervolggesprek weigert de heer Smits een aantal belangrijke zaken zoals de interventie van de 

Nationale Ombudsman en de uitspraken van de Raad van State en rechter op te nemen met de woorden “het is 

mijn samenvatting en ik bepaal wat er in komt”. Ook dit gesprek van anderhalf uur hebben we opgenomen. De 

gewijzigde versie van het feitenrelaas van de heer Smits wordt op 10 december gepubliceerd en vrijgegeven 

voor het College van B&W en de gemeenteraad en bevat nog steeds een aantal onwaarheden en er ontbreken 

een groot aantal belangrijke zaken. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-04-01-awn-in-gebreke-stelling-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-04-01-awn-in-gebreke-stelling-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.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/2019-04-01-awn-in-gebreke-stelling-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-04-29-gemeente-arnhem-memo-feitenrelaas-inventarisatie-

onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf  

 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-

senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf 

 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-college-van-benw-memo-voorgeschiedenis-

woonboten-van-2000-tot-heden.pdf 

 

Op 10 mei 2019 heeft de Nationale Ombudsman een tweede 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. Een afspraak die de 

gemeente Arnhem nog altijd niet is nagekomen en bijna vier jaar na de aanvaring met de olietanker en twee 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-04-29-gemeente-arnhem-memo-feitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-04-29-gemeente-arnhem-memo-feitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-college-van-benw-memo-voorgeschiedenis-woonboten-van-2000-tot-heden.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-college-van-benw-memo-voorgeschiedenis-woonboten-van-2000-tot-heden.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/2019-04-29-gemeente-arnhem-memo-feitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-college-van-benw-memo-voorgeschiedenis-woonboten-van-2000-tot-heden.pdf
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jaar na de tweede interventie van de Nationale Ombudsman liggen we nog altijd op onze vierde, tijdelijke, door 

de gemeente opgetekende ,ongewenste, onveilige, aangewezen, vergunde, verhuurde en gedoogde ligplaats. 

Wethouder Jan van Dellen en zijn ambtenaren Thor Smits, Theunis Kalsbeek, Rita Kleijwegt en burgemeester 

Ahmed Marcouch zijn volledig op de hoogte van het gevaar waarin wij leven door de onveilige ligplaats. 

 

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/2019-05-10-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/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf
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Op 14 mei 2019 sturen wij gemeentesecretaris Rob van Wuijtswinkel een uitgebreide reactie op zijn brief aan 

ons waarin hij heeft aangegeven dat hij zich genoodzaakt voelt om namens het College van B&W op onze 

uitlatingen t.a.v. het disfunctioneren van de heren Kalsbeek en Hindriks te moeten reageren en daarover aan te 

geven dat de ambtenaren geen verantwoording zouden afleggen over het gemeentelijk beleid t.a.v. de 

beslissingen die genomen worden door het College en de gemeenteraad.  

Wij hebben in onze reactie zeer goed onderbouwd dat de beide heren meermaals het College van B&W, de 

gemeenteraad, meerdere onderzoekscommissies, de rechter, de Raad van State en de Nationale Ombudsman 

van onwaarheden hebben voorzien met als direct gevolg dat er keuzes zijn gemaakt om ons op een 

levensgevaarlijke ligplaats te laten liggen, een ligplaats waar de heren Kalsbeek en Hindriks direct voor 

verantwoordelijk zijn en waardoor wij in 2017 zijn aangevaren door een olietanker met 25.000 euro schade en 

een flink trauma voor ons gezin als gevolg.  

Gemeentesecretaris van Wuijtswinkel zit op dit moment ziek thuis omdat hij betrokken is bij een ander 

schandelijk dossier van de gemeente Arnhem waarbij hij aantoonbaar onwaarheden heeft verteld, informatie 

heeft achtergehouden en het College van B&W en de gemeenteraad heeft misleid. Ook meerdere wethouders 

hebben ternauwernood hun positie aan kunnen houden nadat zij jarenlang een discriminatierapport verborgen 

hebben gehouden. Ook burgemeester Marcouch was hierbij betrokken blijkt uit WOB-stukken.  

 

 
 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-14-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-reactie-op-brief-gemeente-secretaris-van-wuijtswinkel-mbt-ambtenaren-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-14-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-reactie-op-brief-gemeente-secretaris-van-wuijtswinkel-mbt-ambtenaren-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-14-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-reactie-op-brief-gemeente-secretaris-van-wuijtswinkel-mbt-ambtenaren-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-14-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-reactie-op-brief-gemeente-secretaris-van-wuijtswinkel-mbt-ambtenaren-woonbotendossier.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-14-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-reactie-op-brief-

gemeente-secretaris-van-wuijtswinkel-mbt-ambtenaren-woonbotendossier.pdf 

 

 

Op 17 mei 2019 dienen we een klacht in tegen mevrouw Kleijwegt vanwege het niet opleveren van de 

belangrijke stukken die we opgevraagd hebben met een WOB-verzoek. Op het moment van schrijven hebben 

we een groot aantal belangrijke documenten nog altijd niet opgeleverd gekregen wat ook mede de reden is dat 

we dit stuk schrijven als basis voor o.a. de voorlopige voorziening om alsnog alle informatie boven water te 

krijgen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-17-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-gemeente-arnhem-ivm-

overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf  

 

Op 20 mei 2019 dienen we een klacht in tegen de heer Kalsbeek bij de gemeente Arnhem en de betrokken 

ambtenaren die meerdere malen aantoonbaar gelogen hebben tegen de klachtencommissie, de rechter, de 

Raad van State en de Nationale Ombudsman met als direct gevolg de aanvaring tussen de olietanker en onze 

woonboot met 25.000 euro schade en een flink trauma voor ons gezin terwijl we nog altijd op een tijdelijke, 

ongewenste en onveilige locatie liggen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-14-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-reactie-op-brief-gemeente-secretaris-van-wuijtswinkel-mbt-ambtenaren-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-14-woonbootbewoner-nieuwe-haven-arnhem-reactie-op-brief-gemeente-secretaris-van-wuijtswinkel-mbt-ambtenaren-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-17-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-17-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-17-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.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/2019-05-28-gemeente-arnhem-tweede-bijeenkomst-visie-op-de-nieuwe-haven-arnhem-besprekingsverslag.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-17-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-20-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-

tav-misleiden-rechtbank-raadvanstate-ombudsman-mbt-aangeboden-ligplek-boterdijk.pdf 

 

 

Op 20 mei 2019 dienen we nogmaals een klacht in over de heer Kalsbeek i.v.m. zijn aantoonbare en meerdere 

onwaarheden die hij verteld heeft over het beschikbaar stellen van de locatie “Boterdijk” om “van het gedoe af 

te komen” toen de advocaat van de gemeente betrapt werd op het vertellen van een onwaarheid tegen de 

Raad van State. De heer Kalsbeek was vooraf aan het aanbieden al op de hoogte dat de aangeboden locatie 

ongeschikt was i.v.m. de diepte van de ligplaats en dat er op die plek enkel varende woonschepen geplaatst 

mochten worden (wat wij niet waren).  

De plek die hij ons aanbood bleek ook nog eens weer een tijdelijke locatie te zijn. De heer van Kalsbeek is er 

daarna aantoonbaar verantwoordelijk voor dat de gemeente Arnhem tegen de gemeenteraad, het College van 

B&W, de rechter, de Raad van State en de Nationale Ombudsman verteld heeft dat wij zelf het aanbod hebben 

afgewezen waardoor we geen recht meer zouden hebben op een andere oplossing of spoed.  

Deze klacht is zoals alle overige klachten die we ingediend hebben ongegrond verklaard door de gemeente 

Arnhem terwijl we een opname van anderhalf uur hebben waarin de heer Smits die samen met wethouder van 

Dellen bij ons thuis op gesprek kwam heeft aangegeven dat dit niet had gemogen en indien dit ooit nogmaals 

zou gebeuren we hem moesten opbellen zodat hij er werk van kon maken. Daarnaast heeft de rechter 

opgenomen in de uitspraak dat de gemeente zelf heeft aangegeven dat die aangeboden plek aan de Boterdijk 

ongeschikt was. 

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/2019-05-20-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-misleiden-rechtbank-raadvanstate-ombudsman-mbt-aangeboden-ligplek-boterdijk.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/2019-05-20-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-misleiden-rechtbank-raadvanstate-ombudsman-mbt-aangeboden-ligplek-boterdijk.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/2019-05-20-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-misleiden-rechtbank-raadvanstate-ombudsman-mbt-aangeboden-ligplek-boterdijk.pdf
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Op 23 mei 2020 dienen we een klacht in tegen mevrouw de Feijter, de klachtencoördinator van de gemeente 

Arnhem die onze klachten nooit serieus in behandeling heeft genomen en op basis van aantoonbare 

onwaarheden “ongegrond” heeft verklaard. Mede dankzij haar handelen heeft de gemeente Arnhem geen actie 

ondernomen om ons een veilige gewenste ligplaats toe te kennen. Deze klacht is ook ongegrond verklaard. 

 
 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-23-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-

tav-afwijzen-klacht-zonder-onderzoek.pdf 

 

 

Op 28 mei 2019 vind ook de tweede stakeholdersbijeenkomst t.b.v. het opstellen van de “Visie Nieuwe Haven” 

plaats. Zoals de bewoners tijdens de eerste avond al gemerkt hadden gaat de “Visie Nieuwe Haven” niet over 

het vinden van een oplossing voor de onveilige situatie of de bewoners maar om het uitbreiden van het 

industrieterrein van het IPKW. De wethouder heeft het alleen over de complexe situatie van het ontwikkelen 

van de “bedrijfshaven” en op alle vragen die de bewoners stellen komt geen antwoord. Hij vertelt daarnaast 

meerdere onwaarheden zoals bijvoorbeeld over het niet beschikbaar zijn van alternatieve ligplaatsen. Op dat 

moment liggen er woonboten te koop waarmee gewenste ligplaatsen gecreëerd kunnen worden en zijn ook 

onze twaalf aangeboden oplossingen nog altijd niet onderzocht. 

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/2019-05-23-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-afwijzen-klacht-zonder-onderzoek.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-28-gelderlander-nationale-ombudsman-bemoeit-zich-met-woonboten-in-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/2019-05-23-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-afwijzen-klacht-zonder-onderzoek.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-28-gemeente-arnhem-tweede-bijeenkomst-visie-op-de-nieuwe-

haven-arnhem-besprekingsverslag.pdf 

 

Op 28 mei 2019 publiceert de Gelderlander een artikel over de interventie van de Nationale Ombudsman t.a.v. 

het woonbotendossier van de gemeente Arnhem. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-28-gelderlander-nationale-ombudsman-bemoeit-zich-met-

woonboten-in-arnhem.pdf  

 

Op 29 mei 2019 dient een andere bewoner die uit de ASM-haven komt ook een klacht in tegen de heer 

Kalsbeek over de mensonterende behandeling die hij heeft ontvangen en de meerdere onwaarheden die hij 

heeft verkondigd waardoor hij nog altijd op een ongewenste locatie ligt. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-28-gemeente-arnhem-tweede-bijeenkomst-visie-op-de-nieuwe-haven-arnhem-besprekingsverslag.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-28-gemeente-arnhem-tweede-bijeenkomst-visie-op-de-nieuwe-haven-arnhem-besprekingsverslag.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-28-gelderlander-nationale-ombudsman-bemoeit-zich-met-woonboten-in-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-28-gelderlander-nationale-ombudsman-bemoeit-zich-met-woonboten-in-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-28-gelderlander-nationale-ombudsman-bemoeit-zich-met-woonboten-in-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-29-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-mbt-onbehoorlijke-behandeling-tav-onveilige-tijdelijke-ongewenste-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-28-gemeente-arnhem-tweede-bijeenkomst-visie-op-de-nieuwe-haven-arnhem-besprekingsverslag.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-28-gelderlander-nationale-ombudsman-bemoeit-zich-met-woonboten-in-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-29-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-

mbt-onbehoorlijke-behandeling-tav-onveilige-tijdelijke-ongewenste-ligplaats.pdf 

 

Op 3 juni 2019 spreken we in bij de Provincie Gelderland in over de 150 bezwaarschriften die we verzameld 

hebben in Arnhem, de 2700 handtekeningen voor onze petitie en bijna 6000 actualisatie verzoeken om de 

vergunning voor de biomassacentrale van Veolia op het IPKW tegen te gaan om te voorkomen dat deze de 

komende 12 jaar met 76 miljoen euro subsidie onze bossen opstookt en onze lucht vervuild met schadelijke 

stoffen. 

 
https://youtu.be/Pb1wqIzPSvY  

 

Op 4 juni 2019 dienen we een bezwaarschrift in tegen de vergunningaanvraag voor de omgevingsvergunning 

van de biomassacentrale van Veolia op het IPKW. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-29-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-mbt-onbehoorlijke-behandeling-tav-onveilige-tijdelijke-ongewenste-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-29-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-mbt-onbehoorlijke-behandeling-tav-onveilige-tijdelijke-ongewenste-ligplaats.pdf
https://youtu.be/Pb1wqIzPSvY
https://youtu.be/Pb1wqIzPSvY
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-04-awn-bezwaarschrift-tegen-omgevingsvergunning-biomassacentrale-veolia-kleefse-waard-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-29-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-mbt-onbehoorlijke-behandeling-tav-onveilige-tijdelijke-ongewenste-ligplaats.pdf
https://youtu.be/Pb1wqIzPSvY
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-04-awn-bezwaarschrift-tegen-omgevingsvergunning-

biomassacentrale-veolia-kleefse-waard-arnhem.pdf 

 

Op 6 juni 2019 sturen we aan wethouder van Dellen en het College van B&W, de gemeenteraad, de Nationale 

Ombudsman en alle andere betrokkenen uit de Nieuwe Haven een email over de zorgen van de bewoners van 

de Nieuwe Haven m.b.t. het opstellen van de “Visie Nieuwe Haven” en het ontbreken van enige 

verantwoordelijkheid richting de bewoners en enkel het behartigen van de belangen van de industrie. 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-06-awn-mail-aan-wethouder-van-dellen-met-bezwaar-tegen-opening-

van-de-biomassacentrale-ipkw-incl-verzoek-actualisatie-verleende-vergunningen.pdf 

 

Op 11 juni 2019 sturen we de Nationale Ombudsman en het College van B&W een korte informatiebrief 

verzonden als input voor het gesprek tussen de burgemeester en de Nationale Ombudsman over het 

woonbotendossier waarin we puntsgewijs alleen de meeste belangrijke zaken aanstippen. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-04-awn-bezwaarschrift-tegen-omgevingsvergunning-biomassacentrale-veolia-kleefse-waard-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-04-awn-bezwaarschrift-tegen-omgevingsvergunning-biomassacentrale-veolia-kleefse-waard-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-06-awn-mail-aan-wethouder-van-dellen-met-bezwaar-tegen-opening-van-de-biomassacentrale-ipkw-incl-verzoek-actualisatie-verleende-vergunningen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-06-awn-mail-aan-wethouder-van-dellen-met-bezwaar-tegen-opening-van-de-biomassacentrale-ipkw-incl-verzoek-actualisatie-verleende-vergunningen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-06-awn-mail-aan-wethouder-van-dellen-met-bezwaar-tegen-opening-van-de-biomassacentrale-ipkw-incl-verzoek-actualisatie-verleende-vergunningen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-11-awn-mail-aan-burgemeester-en-wethouders-arnhem-en-nationale-ombudsman-tav-brandbrief-normaal-arnhems-peil-en-samenvatting-afspraken-en-wensen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-06-awn-mail-aan-wethouder-van-dellen-met-bezwaar-tegen-opening-van-de-biomassacentrale-ipkw-incl-verzoek-actualisatie-verleende-vergunningen.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-11-awn-mail-aan-burgemeester-en-wethouders-arnhem-en-

nationale-ombudsman-tav-brandbrief-normaal-arnhems-peil-en-samenvatting-afspraken-en-wensen.pdf 

 

 

Op 13 juni 2019 ontvangen we van de Nationale Ombudsman het verslag van het gesprek tussen burgemeester 

Marcouch en Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. In dat verslag is aangegeven dat de burgemeester 

heeft verklaard dat de kwestie voor het einde van het jaar opgelost dient te zijn. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-06-13-nationale-ombudsman-gespreksverslag-burgemeester-marcouch-en-

nationale-ombudsman-reinier-van-zutphen-over-het-woonbotendossier-arnhem.pdf 

 

Op 6 juni 2019 sturen we de Nationale Ombudsman een reactie op het verslag van het gesprek tussen de 

burgemeester en de Nationale Ombudsman. We wijzen de Nationale Ombudsman om de aantoonbare 

onwaarheden die zijn opgenomen in het feitenrelaas van de heer Smits waarin staat dat er al in 2014 definitief 

is vastgesteld dat er geen mogelijkheden zijn voor nieuw te creëren ligplaatsen en dat er sinds die tijd zich geen 

omstandigheden voorgedaan hebben die aanleiding zijn voor een andere conclusie. We wijzen ook nogmaals op 

de verplichting en naar onze 12 aangedragen oplossingen. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-11-awn-mail-aan-burgemeester-en-wethouders-arnhem-en-nationale-ombudsman-tav-brandbrief-normaal-arnhems-peil-en-samenvatting-afspraken-en-wensen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-11-awn-mail-aan-burgemeester-en-wethouders-arnhem-en-nationale-ombudsman-tav-brandbrief-normaal-arnhems-peil-en-samenvatting-afspraken-en-wensen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-06-13-nationale-ombudsman-gespreksverslag-burgemeester-marcouch-en-nationale-ombudsman-reinier-van-zutphen-over-het-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-06-13-nationale-ombudsman-gespreksverslag-burgemeester-marcouch-en-nationale-ombudsman-reinier-van-zutphen-over-het-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-06-13-nationale-ombudsman-gespreksverslag-burgemeester-marcouch-en-nationale-ombudsman-reinier-van-zutphen-over-het-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-16-awn-reactie-op-samenvatting-interventiegesprek-nationale-ombudsman-en-burgemeester-en-wethouder-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-11-awn-mail-aan-burgemeester-en-wethouders-arnhem-en-nationale-ombudsman-tav-brandbrief-normaal-arnhems-peil-en-samenvatting-afspraken-en-wensen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-06-13-nationale-ombudsman-gespreksverslag-burgemeester-marcouch-en-nationale-ombudsman-reinier-van-zutphen-over-het-woonbotendossier-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-16-awn-reactie-op-samenvatting-interventiegesprek-nationale-

ombudsman-en-burgemeester-en-wethouder-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf 

 

Op 21 juni 2019 sturen we een email aan wethouder van Dellen met een aantal vragen over zijn uitlatingen aan 

de Nationale Ombudsman waaronder de onwaarheid dat hij in gesprek is met de bewoners. Alle bewoners die 

wij gesproken hebben gaven aan dat de wethouder met niemand in gesprek was en zelfs het hele jaar erna 

bleef de wethouder beweren dat hij uitgebreid in gesprek was met de bewoners terwijl dit niet waar was. 

Nummer 7 van de video’s over de onwaarheden van wethouder van Dellen gaat hierover. Ook hebben we hem 

in deze email nog een keer op alle oplossingen voor alternatieve locaties gewezen en het verzoek om een 

onpartijdige projectleider aan te stellen om de oplossingen te onderzoeken herhaalt. 

 
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-21-awn-mail-aan-wethouder-van-dellen-mbt-vragen-afspraken-

ombudsman-en-planning-incl-oplossingen-voor-woonbotendossier.pdf 

 

Op 21 juni 2019 richten we Stichting Arnhems Peil op die als doel heeft het behartigen van de belangen van de 

natuur, bewoners, activiteiten, diensten en gebruikers in en rondom de havens, uiterwaarden en rivieren van 

Arnhem. De stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen en opzetten van activiteiten voor 

goede doelen zoals “Red de bijen”, “Behoud de Bomen”, “Stop de Plastic Soep”, “Stop de Biomassacentrales”, 

“Vergroot de Biodiversiteit”, “Verbeter de Waterkwaliteit”, het “Vleermuishuis Project” het "Arnhemse 

LuchtData Project", het "de Onderstroom" initiatief, de "Arnhemse Klimaatcoalitie en Klimaatplan" en de 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-16-awn-reactie-op-samenvatting-interventiegesprek-nationale-ombudsman-en-burgemeester-en-wethouder-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-16-awn-reactie-op-samenvatting-interventiegesprek-nationale-ombudsman-en-burgemeester-en-wethouder-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-21-awn-mail-aan-wethouder-van-dellen-mbt-vragen-afspraken-ombudsman-en-planning-incl-oplossingen-voor-woonbotendossier.pdf
https://youtu.be/e9EDJSgEc_o
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-21-awn-mail-aan-wethouder-van-dellen-mbt-vragen-afspraken-ombudsman-en-planning-incl-oplossingen-voor-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-21-awn-mail-aan-wethouder-van-dellen-mbt-vragen-afspraken-ombudsman-en-planning-incl-oplossingen-voor-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-21-notaris-afschrift-oprichting-stichting-arnhems-peil.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-16-awn-reactie-op-samenvatting-interventiegesprek-nationale-ombudsman-en-burgemeester-en-wethouder-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-21-awn-mail-aan-wethouder-van-dellen-mbt-vragen-afspraken-ombudsman-en-planning-incl-oplossingen-voor-woonbotendossier.pdf
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"Arnhemse Burgerraad" etc. Daarnaast informeren we de bewoners van Arnhem door middel van het delen van 

nieuws en interessante ontwikkelingen of activiteiten. Onze stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk 

niet ten doel. 

We voeren 25 verschillende projecten uit met onze stichting waaronder het behartigen van de belangen van de 

woonbootbewoners in o.a. de Nieuwe Haven: https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-01-arnhemspeil-missie-

visie-aanpak-acties-en-projecten.pdf  

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-21-notaris-afschrift-oprichting-stichting-arnhems-peil.pdf 

 

 

Op 22 juni 2019 sturen we burgemeester Marcouch een brief waarin we hem nog een keer wijzen op onze 12 

oplossingen die niet meegenomen of onderzocht worden. Daarnaast wijzen we hem op de onwaarheden die 

wethouder van Dellen vertelt m.b.t. de gesprekken die hij zou voeren met de bewoners. We vragen hem 

daarnaast ook om een onpartijdige projectleider. 

 

 
 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-01-arnhemspeil-missie-visie-aanpak-acties-en-projecten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-01-arnhemspeil-missie-visie-aanpak-acties-en-projecten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-21-notaris-afschrift-oprichting-stichting-arnhems-peil.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-22-arnhemspeil-meerdere-verzoeken-aan-burgemeester.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-21-notaris-afschrift-oprichting-stichting-arnhems-peil.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-22-arnhemspeil-meerdere-verzoeken-aan-burgemeester.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-22-arnhemspeil-meerdere-verzoeken-aan-burgemeester.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-22-arnhemspeil-meerdere-verzoeken-aan-burgemeester.pdf 

 

Op 28 juni 2019 publiceert de Gelderlander een artikel waarin wordt aangegeven dat er ondanks de interventie 

van de Nationale Ombudsman en de belofte van de burgemeester toch voorlopig nog geen zicht zal zijn op 

nieuwe veilige ligplaatsen en dat de interventie eerder tot verwarring heeft geleid dan tot helderheid. Ook de 

Nationale Ombudsman heeft bij de Gelderlander te kennen gegeven dat burgemeester Marcouch voor het 

einde van het jaar het probleem met de woonboten opgelost zou hebben. Wethouder van Dellen geeft daarop 

echter aan dat de Nationale Ombudsman dat verkeerd begrepen zou hebben. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-28-gelderlander-woonbootbewoners-in-de-nieuwe-haven-in-arnhem-

moeten-nog-even-geduld-hebben.pdf 

 

Op 3 juli 2019 publiceert wethouder van der Zee de Collegenota “Gebiedsontwikkeling Stadsblokken-

Meinerswijk”. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-22-arnhemspeil-meerdere-verzoeken-aan-burgemeester.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-28-gelderlander-woonbootbewoners-in-de-nieuwe-haven-in-arnhem-moeten-nog-even-geduld-hebben.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-28-gelderlander-woonbootbewoners-in-de-nieuwe-haven-in-arnhem-moeten-nog-even-geduld-hebben.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-28-gelderlander-woonbootbewoners-in-de-nieuwe-haven-in-arnhem-moeten-nog-even-geduld-hebben.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-07-03-arnhem-collegevoorstel-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-beheervisie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-22-arnhemspeil-meerdere-verzoeken-aan-burgemeester.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-28-gelderlander-woonbootbewoners-in-de-nieuwe-haven-in-arnhem-moeten-nog-even-geduld-hebben.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-28-gelderlander-woonbootbewoners-in-de-nieuwe-haven-in-arnhem-moeten-nog-even-geduld-hebben.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2019-07-03-arnhem-collegevoorstel-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-

meinerswijk-beheervisie.pdf 

 

Op 10 juli 2019 sturen we het College van B&W en de gemeenteraad nogmaals een brandbrief met de laatste 

stand van zaken met betrekking tot het niet voldoen aan de inspannings- en resultaatverplichting inclusief een 

verwijzing naar onze 12 aangeboden oplossingen waar niemand iets mee wil doen. 

 

 

 
 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-07-03-arnhem-collegevoorstel-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-beheervisie.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-07-03-arnhem-collegevoorstel-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-beheervisie.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-niet-voldoen-aan-de-inspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-niet-voldoen-aan-de-inspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-niet-voldoen-aan-de-inspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-niet-voldoen-aan-de-inspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-niet-voldoen-aan-de-inspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-niet-voldoen-aan-de-inspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-niet-voldoen-aan-de-inspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-niet-voldoen-aan-de-inspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-niet-voldoen-aan-de-

inspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf 

 

 

 

Op 29 juli 2019 hebben we nog steeds geen reactie ontvangen op onze vorige brief en sturen we deze nogmaals 

waarop we meteen dezelfde dag een reactie ontvangen van de heer Smits namens het College van B&W. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-niet-voldoen-aan-de-inspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-niet-voldoen-aan-de-inspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-29-gemeente-arnhem-reactie-op-brandbrief-arnhemspeil-tav-afspraken-ombudsman-en-12-aangeboden-oplossingen-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-niet-voldoen-aan-de-inspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-niet-voldoen-aan-de-inspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-niet-voldoen-aan-de-inspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-29-gemeente-arnhem-reactie-op-brandbrief-arnhemspeil-tav-

afspraken-ombudsman-en-12-aangeboden-oplossingen-woonbotendossier.pdf 

 

Op 4 augustus 2019 publiceert ook de Gelderlander een artikel waarin wordt aangegeven dat de gemeente 

heeft beloofd dat er nog dit jaar een oplossing komt voor de bewoners uit de Nieuwe Haven. Wethouder van 

Dellen bevestigde dat de huidige situatie niet langer zou kunnen. 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-04-omroep-gelderland-nog-dit-jaar-een-oplossing-voor-ongewenste-

locatie-arnhemse-woonbootbewoners.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-29-gemeente-arnhem-reactie-op-brandbrief-arnhemspeil-tav-afspraken-ombudsman-en-12-aangeboden-oplossingen-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-29-gemeente-arnhem-reactie-op-brandbrief-arnhemspeil-tav-afspraken-ombudsman-en-12-aangeboden-oplossingen-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-04-omroep-gelderland-nog-dit-jaar-een-oplossing-voor-ongewenste-locatie-arnhemse-woonbootbewoners.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-04-omroep-gelderland-nog-dit-jaar-een-oplossing-voor-ongewenste-locatie-arnhemse-woonbootbewoners.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-04-omroep-gelderland-nog-dit-jaar-een-oplossing-voor-ongewenste-locatie-arnhemse-woonbootbewoners.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-29-gemeente-arnhem-reactie-op-brandbrief-arnhemspeil-tav-afspraken-ombudsman-en-12-aangeboden-oplossingen-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-29-gemeente-arnhem-reactie-op-brandbrief-arnhemspeil-tav-afspraken-ombudsman-en-12-aangeboden-oplossingen-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-04-omroep-gelderland-nog-dit-jaar-een-oplossing-voor-ongewenste-locatie-arnhemse-woonbootbewoners.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-04-omroep-gelderland-nog-dit-jaar-een-oplossing-voor-ongewenste-locatie-arnhemse-woonbootbewoners.pdf
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Op 16 augustus 2019 hebben we voor het eerst een gesprek met wethouder van Dellen en de heer Smits bij ons 

thuis. We hebben dit anderhalf uur durende gesprek opgenomen en gebruikt om de notulen te maken. Tijdens 

het gesprek zijn heel veel belangrijke zaken besproken. Hieronder hebben we een aantal van de besproken 

zaken weergegeven. Tijdens het gesprek zijn o.a. de onwaarheden die de gemeente Arnhem stelselmatig 

verkondigt t.a.v. het aanbieden van de locatie Boterdijk, de weigering om bestaande ligplaatsen op te kopen en 

de onwaarheden en misleiding in het feitenrelaas van de heer Smits besproken. Voor het laatste punt heeft 

wethouder van Dellen gevraagd aan de heer Smits om een afspraak in te plannen om het feitenrelaas van de 

heer Smits te laten corrigeren. 

 

 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-

senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf 

 

Op 23 augustus 2019 geeft de heer Thor Smits een reactie op onze vraag die we gesteld hebben tijdens het 

overleg met wethouder van Dellen en de heer Smits m.b.t. dat de gemeente Arnhem geen enkele klacht in 

behandeling neemt en stelselmatig verwijst naar de klacht die we hebben ingediend bij de Nationale 

Ombudsman als reden hiervoor ondanks dat het voor iedereen duidelijk is dat het om nieuwe klachten gaat die 

niet in behandeling zijn bij de Nationale Ombudsman.  

We hebben het gesprek met de wethouder en de heer Smits opgenomen en het gespreksverslag uitgewerkt 

met die opnames er naast en zoals u in het vorige stuk kon lezen stellen we juist specifiek de vraag hoe het kan 

dat de gemeente Arnhem stelselmatig onze nieuwe klachten over nieuwe gebeurtenissen niet in behandeling 

neemt met als reden omdat er al een klacht bij de Nationale Ombudsman loopt. Dit voorbeeld geeft duidelijk 

aan hoe de heer Smits stelselmatig bewoners, de gemeenteraad en het College van B&W aan het misleiden is. 

We hebben hem zelfs vooraf aan de beantwoording het gespreksverslag toegestuurd. Hij was dus uitstekend op 

de hoogte van de vraag. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-08-23-gemeente-arnhem-reactie-thor-smits-op-vraag-arnhemspeil-waarom-

geen-enkele-klacht-in-behandeling-wordt-genomen.pdf 

 

Op 10 oktober 2019 hebben we het gesprek met de heer Smits en Rita Kleijwegt om het feitenrelaas van de 

heer Smits te bespreken. Vooraf aan het gesprek hebben we al onze bevindingen, opmerkingen en 

toevoegingen verzonden aan de heer Smits zodat hij ze alvast kan bekijken. Het hele gesprek van anderhalf uur 

hebben we weer opgenomen en het was geen fijn of vriendelijk gesprek. De heer Smits weigerde om 

belangrijke zaken zoals de interventie van de Nationale Ombudsman, de drie onafhankelijke 

veiligheidsrapporten, de uitspraken van de rechter en de Raad van State op te nemen in het feitenrelaas die 

bedoeld was voor het College en de gemeenteraad en gaf daarvoor de volgende reden op: “Het is mijn 

samenvatting en ik bepaal wat er in komt te staan”. 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-08-23-gemeente-arnhem-reactie-thor-smits-op-vraag-arnhemspeil-waarom-geen-enkele-klacht-in-behandeling-wordt-genomen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-08-23-gemeente-arnhem-reactie-thor-smits-op-vraag-arnhemspeil-waarom-geen-enkele-klacht-in-behandeling-wordt-genomen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-08-23-gemeente-arnhem-reactie-thor-smits-op-vraag-arnhemspeil-waarom-geen-enkele-klacht-in-behandeling-wordt-genomen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-10-10-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-arnhem-mbt-memo-feitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-notulen-overleg-met-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-tav-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-08-23-gemeente-arnhem-reactie-thor-smits-op-vraag-arnhemspeil-waarom-geen-enkele-klacht-in-behandeling-wordt-genomen.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2019-10-10-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-arnhem-mbt-memo-feitenrelaas-

inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf 

 

 

Op 29 november 2019 staan er weer twee woonboten te koop voor een zeer schappelijk bedrag in de Nieuwe 

Haven en in de Rosandepolder. We laten de heer Smits dit weten en tot onze verrassing laat hij ons weten dat 

hij inderdaad de woonboot in de Nieuwe Haven aangekocht heeft ondanks dat hij op 16 augustus nog verklaard 

had dat de gemeente dit soort aankopen niet zou kunnen doen omdat er geen mandaat voor was. We hebben 

de afgelopen jaren de gemeenteambtenaren continu op de hoogte gehouden dat er woonboten te koop lagen 

en dit werd stelselmatig genegeerd (afgezien van destijds de locatie Westervoortsedijk 93). Nu blijkt dus dat zij 

al die tijd inderdaad woonboten hadden kunnen aanschaffen. 

Voor de locatie in de Rosandepolder krijgen we de reactie dat ze daarvan op de hoogte zijn. Die woonboot 

wordt echter niet aangeschaft door de gemeente Arnhem. 

 
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-29-funda-arnhem-woonboot-tekoop-westervoortsedijk-89b-

169000-euro.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-29-funda-arnhem-woonboot-tekoop-rosandepolder-275000-euro.pdf 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-10-10-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-arnhem-mbt-memo-feitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-10-10-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-arnhem-mbt-memo-feitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-02-arnhemspeil-voorstel-aanschaf-voor-wonen-bestemde-woonbootlocaties-westervoortsedijk-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-29-funda-arnhem-woonboot-tekoop-westervoortsedijk-89b-169000-euro.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-29-funda-arnhem-woonboot-tekoop-westervoortsedijk-89b-169000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-29-funda-arnhem-woonboot-tekoop-rosandepolder-275000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-10-10-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-arnhem-mbt-memo-feitenrelaas-inventarisatie-onderzochte-woonbootlocaties-van-2000-tot-heden.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-29-funda-arnhem-woonboot-tekoop-westervoortsedijk-89b-169000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-29-funda-arnhem-woonboot-tekoop-rosandepolder-275000-euro.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-02-arnhemspeil-voorstel-aanschaf-voor-wonen-bestemde-

woonbootlocaties-westervoortsedijk-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf  

 

Op 3 december 2019 wordt de definitieve versie van de “Visie Nieuwe Haven” opgeleverd. Dit is het vierde 

officiële rapport binnen tien jaar tijd waarin wordt aangegeven dat we op een gevaarlijke locatie liggen. 

Ondanks de verplichtingen, rapporten, interventies, uitspraken, raadsopdrachten, moties en ontelbare beloftes 

en onbenutte mogelijkheden (waaraan we zelfs meerdere keren voor aangeboden hebben om er aan mee 

willen betalen) liggen we op dit moment van schrijven nog steeds op de door de gemeente opgetekende, 

ongewenste, onveilige en door de gemeente verhuurde ligplaats. De ambtenaren en wethouder van Dellen en 

burgemeester Marcouch houden deze situatie met volle kennis van zaken in stand. 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-02-arnhemspeil-voorstel-aanschaf-voor-wonen-bestemde-woonbootlocaties-westervoortsedijk-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-02-arnhemspeil-voorstel-aanschaf-voor-wonen-bestemde-woonbootlocaties-westervoortsedijk-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-03-gemeente-arnhem-definitieve-versie-visie-op-de-nieuwehaven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-02-arnhemspeil-voorstel-aanschaf-voor-wonen-bestemde-woonbootlocaties-westervoortsedijk-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-02-arnhemspeil-voorstel-aanschaf-voor-wonen-bestemde-woonbootlocaties-westervoortsedijk-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-03-gemeente-arnhem-definitieve-versie-visie-op-de-nieuwehaven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-03-gemeente-arnhem-definitieve-versie-visie-op-de-nieuwehaven.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-03-gemeente-arnhem-definitieve-versie-visie-op-de-nieuwehaven.pdf 

 

 

Op 4 december 2019 stuurt wethouder van Dellen namens het College van B&W een brief aan de bewoners van 

de Nieuwe Haven waarin hij aangeeft dat hij die dag een voorstel gaat indienen bij de gemeenteraad waarin is 

opgenomen dat er geen mogelijkheden meer voor alternatieve gewenste locaties zijn gevonden en dat de 

bewoners uitgekocht moeten worden. Hij geeft ook aan dat de gemeente een “onafhankelijke” taxateur zal 

langs sturen en dat de taxaties beschikbaar gesteld zullen worden aan de bewoners.  

Uiteindelijk blijkt de taxateur de heer van der Sluis van Drijvend Wonen die de gemeente via een ander bedrijf 

ingehuurd heeft stelselmatig de taxatiewaarde van de woonboten en/of ligplaats minimaal 50.000 euro te laag 

in te schatten en worden de taxatierapporten niet opgeleverd aan de bewoners ondanks de belofte die de 

wethouder en zijn ambtenaren vooraf aan de gemeenteraad en de bewoners gemaakt heeft. Volgens de heer 

van de Logt, jurist van de gemeente Arnhem wil de gemeente de taxaties niet opleveren omdat dit de 

onderhandelingspositie van de gemeente zou verzwakken. De gemeente Arnhem is niet te vertrouwen. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-03-gemeente-arnhem-definitieve-versie-visie-op-de-nieuwehaven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-04-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven-bijlage-3-brief-bewoners-nav-collegebesluit.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-03-gemeente-arnhem-definitieve-versie-visie-op-de-nieuwehaven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-03-gemeente-arnhem-definitieve-versie-visie-op-de-nieuwehaven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-03-gemeente-arnhem-definitieve-versie-visie-op-de-nieuwehaven.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-04-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven-bijlage-3-brief-bewoners-

nav-collegebesluit.pdf 

 

Op 10 december 2019 stuurt wethouder van Dellen namens het College van B&W ons nogmaals een brief 

waarin hij aangeeft dat hij beloofd had voor het einde van het jaar met een oplossing te komen. Hij geeft aan 

dat wonen in de Nieuwe Haven gevaarlijk is en dat er sinds 2014 definitief is vast komen te staan dat er geen 

mogelijkheden zijn voor nieuw te creëren ligplaatsen en dat die situatie niet veranderd is. Hij geeft aan de 

bewoners uit te gaan kopen en indien we niet binnen een jaar akkoord gaan met het uitkoop bod, het College 

het voornemen zal uitspreken om de ligplaatsvergunning in te trekken waarna er geen gebruik meer gemaakt 

kan worden van de vrijwillige uitkoopregeling en we een verzoek mogen indienen voor nadeelcompensatie.  

Hij zet hiermee de bewoners het mes op de keel en verzorgt ons weer een ontzettende lading met zorgen en 

stress en het betekent dat de gemeente Arnhem ondanks dat ze wel degelijk nog mogelijkheden hebben en 

zelfs onze 12 oplossingen niet onderzocht hebben, wederom aangeven zich niet aan de resultaatverplichting te 

zullen houden. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-visie-op-de-nieuwehaven-woonbotendossier-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-04-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven-bijlage-3-brief-bewoners-nav-collegebesluit.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-04-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven-bijlage-3-brief-bewoners-nav-collegebesluit.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-visie-op-de-nieuwehaven-woonbotendossier-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-visie-op-de-nieuwehaven-woonbotendossier-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-visie-op-de-nieuwehaven-woonbotendossier-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-visie-op-de-nieuwehaven-woonbotendossier-

arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf 

 

Op 10 december 2019 levert het College van B&W het raadsvoorstel Visie Nieuwe Haven op. In het voorstel 

wordt aangegeven dat de gemeente ook onze 12 oplossingen onderzocht zou hebben (wat later niet waar bleek 

te zijn) maar geen ligplaatsen meer kon creëren en dat ze geen ligplaatsen op andere locaties in Arnhem wilden 

aanschaffen omdat dit voor rechtsongelijkheid zou zorgen.  

Deze misleiding en onwaarheden komen van de heer Smits die hiermee de bewoners uit de Nieuwe Haven 

dupeert nadat hij er samen met zijn collega-ambtenaren direct voor verantwoordelijk is dat de bewoners in 

deze benarde situatie terecht zijn gekomen. Indien de gemeente Arnhem in 2007 niet de resultaatverplichting 

was aangegaan dan waren wij er destijds nooit mee akkoord gegaan dat de gemeente Arnhem onze legale 

ligplaats ongewenst had verklaard; een ligplaats waarvoor we een hypotheek hebben genomen om de 

woonboot te kunnen kopen en waarvoor we huur betaalden aan de gemeente voor de ligplaats. De gemeente 

Arnhem heeft er de afgelopen 14 jaar alles aan gedaan om onder haar verplichting uit te komen en heeft zelfs 

nu nog mogelijkheden die ze zouden kunnen benutten maar weigert dit. Nu stelt de gemeente dat we 

uitgekocht moeten worden op basis van die ongewenst verklaarde ligplaats waarmee de gemeente door haar 

verplichting niet na te komen de bewoners uit de Nieuwe Haven minimaal 50.000 euro tot wel 250.000 

afhandig maakt vergeleken met de waarde van een gewenste locatie. 

De heer Smits creëert hiermee juist rechtsongelijkheid. In 2007 zijn alle woonboten behalve de onze en 34 

andere woonboten gewenst verklaard. In de loop van jaren zijn er van die 35 woonboten nog een aantal 

woonboten gewenst verklaard en voor sommige van de ongewenst verklaarde woonboten heeft de gemeente 

een gewenste locatie gekocht of gecreëerd. Bewoners die op die gewenste plekken terecht zijn gekomen 

hebben nu een ligplaats van 2 tot 3 ton terwijl de gemeente de bewoners uit de Nieuwe Haven probeert af te 

schepen voor 125.000 euro.   

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-visie-op-de-nieuwehaven-woonbotendossier-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-visie-op-de-nieuwehaven-woonbotendossier-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-ambtelijk-aangepast-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-visie-op-de-nieuwehaven-woonbotendossier-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
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LET OP DE MISLEIDING EN ONWAARHEID IN HET VOLGENDE FRAGMENT. Onze oplossingen zouden 

onderzocht zijn (dit bleek later niet waar te zijn) en de conclusie is “hieruit blijkt dat er geen alternatieve 

locaties in de nieuwe haven zijn” en vervolgens wordt dit automatisch doorgetrokken zonder toelichting naar 

de hele gemeente Arnhem. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-ambtelijk-aangepast-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-ambtelijk-aangepast-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-ambtelijk-aangepast-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-ambtelijk-aangepast-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven.pdf
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LET OP DE MISLEIDING EN ONWAARHEID De gemeente Arnhem is in 2007 een resultaatverplichting 

aangegaan om een ligplaats buiten de nieuwe haven te leveren en heeft zich aantoonbaar en zelf meerdere 

malen toegegeven niet gehouden aan die verplichting en laat de afgelopen jaren en nu nog steeds de ene na 

de andere kans schieten om aan die verplichting te voldoen. andere bewoners uit b.v. de ASM-haven zijn wel 

verplaatst naar een gewenste definitieve locatie en onlangs werd zo’n locatie voor meer als 4 ton verkocht. 

Alle overige woonboten in Arnhem zijn ook positief bestemd voor wonen begin deze eeuw. Thor Smits zijn 

voorstel creëert juist rechtsongelijkheid en levert de gemeente ook nog eens een financieel voordeel op door 

zich bewust niet aan de resultaatverplichting te houden. De bewoners in de nieuwe haven zouden op basis 

van een gewenste ligplaats buiten de nieuwe haven uitgekocht moeten worden! 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-ambtelijk-aangepast-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-ambtelijk-aangepast-raadsvoorstel-visie-nieuwe-

haven.pdf 

Op 10 december 2019 levert Thor Smits ook het omstreden feitenrelaas/voorgeschiedenis op ter onderbouwing 

van het raadsvoorstel “Visie Nieuwe Haven”. In het document ontbreken een groot aantal belangrijke zaken 

zoals de resultaatverplichting, de uitspraken van de rechter en Raad van State, de onafhankelijke 

veiligheidsonderzoeken, de interventies van de Nationale ombudsman. De heer Smits maakt zich al jaren 

aantoonbaar schuldig aan opzettelijke misleiding en het vertellen van onwaarheden en niemand die er iets van 

zegt of er iets aan doet. In de memo is wel opgenomen dat de gemeente Arnhem de eerste vier en een half jaar 

van de termijn van vijf jaar waarin de gemeente Arnhem de verplichting zou nakomen een inspanning heeft 

gedaan om zich aan die verplichting te houden.  

Hij benoemd echter niet dat de gemeente Arnhem in de periode daarna ook aantoonbaar geen inspanning 

heeft verricht en daar ook heel duidelijk over is geweest richting de rechter en de gemeenteraad en zelfs 

hebben erkend in een memo aan de wethouder dat ze daarover gelogen hebben tegen de Raad van State. 

De heer Smits benoemd ook niet dat ze bewust meerdere kansen onbenut hebben gelaten zoals het niet 

aanschaffen van meerdere woonboten die voor een zeer schappelijk prijs te koop stonden in Arnhem. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-ambtelijk-aangepast-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-ambtelijk-aangepast-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-college-van-benw-memo-voorgeschiedenis-woonboten-van-2000-tot-heden.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-ambtelijk-aangepast-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-ambtelijk-aangepast-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-college-van-benw-memo-voorgeschiedenis-

woonboten-van-2000-tot-heden.pdf 

 

Op 10 december 2019 publiceert de Omroep Gelderland een artikel over het voorstel tot uitkoop van de 

gemeente. 

 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2432209/Woonboten-in-Arnhem-moeten-weg-Ronduit-onbeschoft-

en-kwaadaardig 

 

Op 17 december 2019 sturen we een reactie op de “Visie Nieuwe Haven” van wethouder van Dellen en het 

feitenrelaas/voorgeschiedenis van de heer Smits waarin we nogmaals uitleggen dat beide heren onwaarheden 

vertellen en de gemeenteraad trachten te misleiden over de rug van de bewoners. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-college-van-benw-memo-voorgeschiedenis-woonboten-van-2000-tot-heden.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-college-van-benw-memo-voorgeschiedenis-woonboten-van-2000-tot-heden.pdf
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2432209/Woonboten-in-Arnhem-moeten-weg-Ronduit-onbeschoft-en-kwaadaardig
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2432209/Woonboten-in-Arnhem-moeten-weg-Ronduit-onbeschoft-en-kwaadaardig
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2432209/Woonboten-in-Arnhem-moeten-weg-Ronduit-onbeschoft-en-kwaadaardig
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-17-awn-reactie-op-uitkoopvoorstel-woonboten-nieuwe-haven-college-arnhem-woonbotendossier-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-college-van-benw-memo-voorgeschiedenis-woonboten-van-2000-tot-heden.pdf
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2432209/Woonboten-in-Arnhem-moeten-weg-Ronduit-onbeschoft-en-kwaadaardig
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2432209/Woonboten-in-Arnhem-moeten-weg-Ronduit-onbeschoft-en-kwaadaardig
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https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-17-awn-reactie-op-uitkoopvoorstel-woonboten-nieuwe-haven-college-

arnhem-woonbotendossier-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf 

 

  

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-17-awn-reactie-op-uitkoopvoorstel-woonboten-nieuwe-haven-college-arnhem-woonbotendossier-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-17-awn-reactie-op-uitkoopvoorstel-woonboten-nieuwe-haven-college-arnhem-woonbotendossier-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-17-awn-reactie-op-uitkoopvoorstel-woonboten-nieuwe-haven-college-arnhem-woonbotendossier-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-17-awn-reactie-op-uitkoopvoorstel-woonboten-nieuwe-haven-college-arnhem-woonbotendossier-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-17-awn-reactie-op-uitkoopvoorstel-woonboten-nieuwe-haven-college-arnhem-woonbotendossier-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-17-awn-reactie-op-uitkoopvoorstel-woonboten-nieuwe-haven-college-arnhem-woonbotendossier-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-17-awn-reactie-op-uitkoopvoorstel-woonboten-nieuwe-haven-college-arnhem-woonbotendossier-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-17-awn-reactie-op-uitkoopvoorstel-woonboten-nieuwe-haven-college-arnhem-woonbotendossier-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
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2020 
 

Op 27 januari 2020 stuurt onze advocaat nogmaals een uitgebreide brief naar het College van B&W waarmee ze 

een reactie geven op het niet nakomen van de verplichtingen en de vele onwaarheden die de heren van Dellen 

en Smits hebben opgenomen in de “Visie Nieuwe Haven” en het feitenrelaas/voorgeschiedenis. 

 

 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-01-27-goudadvocaten-reactie-aan-burgermeester-en-wethouders-en-raadsleden-op-definitieve-versie-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-01-27-goudadvocaten-reactie-aan-burgermeester-en-wethouders-en-raadsleden-op-definitieve-versie-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-01-27-goudadvocaten-reactie-aan-burgermeester-en-wethouders-en-raadsleden-op-definitieve-versie-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-01-27-goudadvocaten-reactie-aan-burgermeester-en-wethouders-en-raadsleden-op-definitieve-versie-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-01-27-goudadvocaten-reactie-aan-burgermeester-en-wethouders-en-raadsleden-op-definitieve-versie-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-01-27-goudadvocaten-reactie-aan-burgermeester-en-wethouders-en-raadsleden-op-definitieve-versie-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-01-27-goudadvocaten-reactie-aan-burgermeester-en-wethouders-en-

raadsleden-op-definitieve-versie-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf 

Op 3 februari 2020 dienen we bij het College van B&W en de gemeenteraad onze inbreng in voor het 

behandeladvies en informatieve behandeling van de “Visie Nieuwe Haven” t.b.v. de rondetafelgesprekken. In 

het stuk benoemen we nogmaals alle onwaarheden en de ontbrekende feiten die wethouder van Dellen en zijn 

ambtenaren heel bewust niet opgenomen hebben in de “Visie Nieuwe Haven” en de risico’s van het plan. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-03-arnhemspeil-awn-reactie-op-inbreng-college-en-ambtenaren-

gemeente-arnhem-voor-de-rondetafelgesprekken-tav-de-visie-nieuwe-haven.pdf 

 

Op 3 februari 2020 sturen we ook een korte memo met de belangrijkste punten van onze inbreng aan de 

gemeenteraad als voorbereiding op de rondetafelgesprekken over de “Visie Nieuwe Haven”. 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-03-arnhemspeil-awn-inbreng-voor-de-rondetafelgesprekken-tav-de-visie-

nieuwe-haven.pdf 

 

Op 3 februari 2020 publiceren we ook een video over het woonbotendossier voor de gemeenteraad en het 

College van B&W aangezien we te horen hebben gekregen dat de meeste gemeenteraadsleden de stukken niet 

lezen die ze aangeleverd krijgen. Dit blijkt later ook uit de ontelbare gesprekken die we vervolgens hebben met 

alle afzonderlijke raadsleden. Om het ze makkelijk te maken hebben we een hele reeks korte video’s gemaakt 

per onderwerp die goed bekeken worden. De video’s staan hier: https://arnhemspeil.nl/acties/actiegroep-

woonboten-nieuwehaven.html  

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-03-arnhemspeil-awn-reactie-op-inbreng-college-en-ambtenaren-gemeente-arnhem-voor-de-rondetafelgesprekken-tav-de-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-03-arnhemspeil-awn-reactie-op-inbreng-college-en-ambtenaren-gemeente-arnhem-voor-de-rondetafelgesprekken-tav-de-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-03-arnhemspeil-awn-reactie-op-inbreng-college-en-ambtenaren-gemeente-arnhem-voor-de-rondetafelgesprekken-tav-de-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-03-arnhemspeil-awn-inbreng-voor-de-rondetafelgesprekken-tav-de-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-03-arnhemspeil-awn-inbreng-voor-de-rondetafelgesprekken-tav-de-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-03-arnhemspeil-awn-inbreng-voor-de-rondetafelgesprekken-tav-de-visie-nieuwe-haven.pdf
https://youtu.be/mFiIy8Yq_3g
https://arnhemspeil.nl/acties/actiegroep-woonboten-nieuwehaven.html
https://arnhemspeil.nl/acties/actiegroep-woonboten-nieuwehaven.html
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-01-27-goudadvocaten-reactie-aan-burgermeester-en-wethouders-en-raadsleden-op-definitieve-versie-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-03-arnhemspeil-awn-reactie-op-inbreng-college-en-ambtenaren-gemeente-arnhem-voor-de-rondetafelgesprekken-tav-de-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-03-arnhemspeil-awn-inbreng-voor-de-rondetafelgesprekken-tav-de-visie-nieuwe-haven.pdf
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https://youtu.be/mFiIy8Yq_3g  

 

Op 3 februari 2020 ontvangen we een reactie van de heer Smits dat de gemeente Arnhem wederom een optie 

om aan de resultaatverplichting te kunnen voldoen niet benut. Er staat namelijk weer een woonboot te koop in 

Arnhem. De heer Smits verwijst naar zijn eigen passage die hij heeft opgenomen in het “Visie Nieuwe Haven” 

voorstel wat pas de woensdag erop voor het eerst besproken gaat worden in de gemeenteraad. De heer Smits 

is hoofdverantwoordelijk ambtenaar voor dit dossier en weet heel goed dat er een resultaatverplichting ligt en 

dat wij nog altijd op een gevaarlijke tijdelijke ligplaatsen liggen in afwachting van het opleveren van een 

gewenste definitieve ligplaats. Desondanks kiest hij er bewust voor om de resultaatverplichting niet na te 

komen. 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-03-gemeente-arnhem-reactie-thor-smits-aanschaf-woonboot-aan-het-

onderlangs-als-mogelijke-oplossing-voor-het-woonbotendossier-arnhem.pdf 

 

Op 5 februari 2020 spreken we in tijdens het rondetafelgesprek voor de gemeenteraad t.a.v. de “Visie Nieuwe 

Haven”. Hieronder de tekst en video van de inspraak van Marloes. 

 

 

https://youtu.be/mFiIy8Yq_3g
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-03-gemeente-arnhem-reactie-thor-smits-aanschaf-woonboot-aan-het-onderlangs-als-mogelijke-oplossing-voor-het-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-03-gemeente-arnhem-reactie-thor-smits-aanschaf-woonboot-aan-het-onderlangs-als-mogelijke-oplossing-voor-het-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-03-gemeente-arnhem-reactie-thor-smits-aanschaf-woonboot-aan-het-onderlangs-als-mogelijke-oplossing-voor-het-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-05-marloes-spaander-inspraak-rondetafelgesprekken-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://youtu.be/mFiIy8Yq_3g
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-05-marloes-spaander-inspraak-rondetafelgesprekken-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-05-marloes-spaander-inspraak-rondetafelgesprekken-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-05-marloes-spaander-inspraak-rondetafelgesprekken-visie-nieuwe-

haven-woonbotendossier.pdf  

 

Op 5 februari 2020 spreekt ook Jeroen in tijdens het rondetafelgesprek voor de gemeenteraad t.a.v. de “Visie 

Nieuwe Haven”. Hieronder de tekst en video van die inspraak: 

 

 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-05-jeroen-spaander-inspraak-namens-awn-en-stichting-arnhems-peil-

rondetafelgesprekken-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf 

 
https://youtu.be/6opE09fuP0M  

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-05-marloes-spaander-inspraak-rondetafelgesprekken-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-05-marloes-spaander-inspraak-rondetafelgesprekken-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://youtu.be/6opE09fuP0M
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-05-jeroen-spaander-inspraak-namens-awn-en-stichting-arnhems-peil-rondetafelgesprekken-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-05-jeroen-spaander-inspraak-namens-awn-en-stichting-arnhems-peil-rondetafelgesprekken-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://youtu.be/6opE09fuP0M
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-05-jeroen-spaander-inspraak-namens-awn-en-stichting-arnhems-peil-rondetafelgesprekken-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-05-jeroen-spaander-inspraak-namens-awn-en-stichting-arnhems-peil-rondetafelgesprekken-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-05-jeroen-spaander-inspraak-namens-awn-en-stichting-arnhems-peil-rondetafelgesprekken-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-05-jeroen-spaander-inspraak-namens-awn-en-stichting-arnhems-peil-rondetafelgesprekken-visie-nieuwe-haven-woonbotendossier.pdf
https://youtu.be/6opE09fuP0M
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Op 6 februari 2020 publiceert de Gelderlander een artikel over het voorstel voor de “Visie Nieuwe Haven”. 

 
https://www.gelderlander.nl/arnhem/veel-onduidelijkheid-over-plan-met-woonboten-in-nieuwe-

haven~aaf41e42/ 

 

Op 9 februari 2020 staat er wederom een woonboot voor een zeer schappelijke prijs te koop in Arnhem en 

weer kiest de gemeente Arnhem er voor om de ligplaats niet op te kopen terwijl er meerdere varende 

woonschepen in de Nieuwe Haven liggen die op een gewenste plek wachten en die op de desbetreffende plek 

zouden kunnen liggen. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-09-funda-arnhem-woonboot-tekoop-boterdijk-3-verkocht-voor-275000-

euro.pdf 

 

Op 11 februari 2020 leveren we een overzicht op aan de gemeenteraad op verzoek van een aantal politieke 

partijen die een overzicht willen hebben van de gemiddelde waarde van een woonboot en ligplaats in Arnhem.  

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-11-arnhemspeil-overzicht-gemiddelde-waarde-ligplaats-woonboten-

arnhem.pdf 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/veel-onduidelijkheid-over-plan-met-woonboten-in-nieuwe-haven~aaf41e42/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/veel-onduidelijkheid-over-plan-met-woonboten-in-nieuwe-haven~aaf41e42/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/veel-onduidelijkheid-over-plan-met-woonboten-in-nieuwe-haven~aaf41e42/
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-09-funda-arnhem-woonboot-tekoop-boterdijk-3-verkocht-voor-275000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-09-funda-arnhem-woonboot-tekoop-boterdijk-3-verkocht-voor-275000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-09-funda-arnhem-woonboot-tekoop-boterdijk-3-verkocht-voor-275000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-03-arnhemspeil-inspraak-meningsvormende-avond-gemeenteraad-woonbotendossier-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-11-arnhemspeil-overzicht-gemiddelde-waarde-ligplaats-woonboten-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-11-arnhemspeil-overzicht-gemiddelde-waarde-ligplaats-woonboten-arnhem.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/veel-onduidelijkheid-over-plan-met-woonboten-in-nieuwe-haven~aaf41e42/
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-09-funda-arnhem-woonboot-tekoop-boterdijk-3-verkocht-voor-275000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-11-arnhemspeil-overzicht-gemiddelde-waarde-ligplaats-woonboten-arnhem.pdf
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Op 11 februari 2020 leveren we op verzoek van de politieke partijen ook nog een keer het volledig uitgewerkte 

plan met onze 12 oplossingen voor gewenste ligplaatsen op aan de gemeenteraad.  

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-11-arnhemspeil-uitwerking-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-

woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf 

 

Op 2 maart 2020 ontvangen we een heel duidelijk antwoord van Rijkswaterstaat op onze email waarin we 

aangeven dat wethouder van Dellen en de heer Smits stelselmatig en onophoudelijk onwaarheden vertellen 

tegen het College van B&W en de gemeenteraad door te stellen dat onze 12 oplossingen niet mogelijk zijn 

omdat Rijkswaterstaat hier niet aan mee wil werken en geen vergunning gaat verlenen voor de locaties die we 

aangedragen hebben. In de reactie heeft Rijkswaterstaat aangegeven wel degelijk mee te willen denken en 

werken en ook bereid is vergunningen te verstrekken voor bestaande woonboten die verplaatst moeten 

worden naar een gewenste locatie.  

Ze geven tevens een inschatting voor elke aangedragen locatie en geven aan dat ze hun reactie ook door sturen 

aan de gemeente Arnhem waarmee ze volgens Rijkswaterstaat al vaker dit soort gesprekken gevoerd hebben. 

We hebben de gemeente Arnhem meerdere keren verzocht om de informatie die Rijkswaterstaat doorgestuurd 

heeft op te voeren bij de documenten voor de gemeenteraad maar dat is niet gebeurd. 

Wethouder van Dellen heeft in de vijf meningsvormende avonden t.a.v. de “Visie Nieuwe Haven” een groot 

aantal onwaarheden verteld en wij hebben voor elke onwaarheid een video gemaakt om onze beschuldiging te 

onderbouwen met bewijzen en ook aangegeven dat wij eisen van de wethouder dat hij ons aanklaagt vanwege 

smaad indien hij van mening is dat wij hem onterecht beschuldigen: https://youtu.be/IHh-9e1xNNA  

Er zijn zelfs vragen door meerdere politieke partijen in de gemeenteraad gesteld hoe het mogelijk is dat hij niet 

in wil gaan op onze beschuldiging dat hij stelselmatig de gemeenteraad voorliegt en dat indien deze bewering 

van ons niet zou kloppen waarom hij dan geen zaak tegen ons aanspant: https://youtu.be/6iP9wJTLB1k  

De reden waarom Jan van Dellen geen smaadzaak tegen ons durft aan te spannen is omdat wij alles op video 

hebben en van alle gesprekken geluidsopnames hebben gemaakt en alles door middel van de eigen 

documenten van de gemeente kunnen bewijzen en hij weet zelf heel goed dat hij een groot aantal 

onwaarheden heeft verkondigd. Hij heeft dat niet alleen in het woonbotendossier gedaan maar ook in 

bijvoorbeeld het “discriminatiedossier / het doofpot schandaal”: https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-19-

arnhemspeil-het-arnhemse-doofpotcollege-en-moreel-corrupte-ambtenaren.pdf  

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-11-arnhemspeil-uitwerking-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-11-arnhemspeil-uitwerking-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-11-arnhemspeil-uitwerking-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-02-rijkswaterstaat-mail-aan-gemeente-arnhem-en-arnhemspeil-met-reactie-op-12-aangeboden-oplossingen.pdf
https://youtu.be/IHh-9e1xNNA
https://youtu.be/6iP9wJTLB1k
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-19-arnhemspeil-het-arnhemse-doofpotcollege-en-moreel-corrupte-ambtenaren.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-19-arnhemspeil-het-arnhemse-doofpotcollege-en-moreel-corrupte-ambtenaren.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-11-arnhemspeil-uitwerking-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-02-rijkswaterstaat-mail-aan-gemeente-arnhem-en-arnhemspeil-met-

reactie-op-12-aangeboden-oplossingen.pdf 

 

Op 2 maart 2020 sturen we de uitgebreide reactie van Rijkswaterstaat op onze 12 oplossingen waarin ze 

aangeven mee te willen denken en werken en bereid zijn om vergunning te verlenen voor bestaande 

woonboten die naar een nieuwe gewenste locatie moeten verhuizen door aan de gemeenteraad en het College 

van B&W en de Nationale Ombudsman. We wijzen alle betrokken er nogmaals op dat wethouder van Dellen en 

de heer Smits aan de lopende band onwaarheden verkondigen en de gemeenteraad trachten te misleiden en 

verzoeken de gemeenteraad nogmaals om het College van B&W op te dragen met onze 12 oplossingen aan de 

slag te gaan. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-02-rijkswaterstaat-mail-aan-gemeente-arnhem-en-arnhemspeil-met-reactie-op-12-aangeboden-oplossingen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-02-rijkswaterstaat-mail-aan-gemeente-arnhem-en-arnhemspeil-met-reactie-op-12-aangeboden-oplossingen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-02-rijkswaterstaat-reactie-op-12-door-stichting-arnhems-peil-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-02-rijkswaterstaat-mail-aan-gemeente-arnhem-en-arnhemspeil-met-reactie-op-12-aangeboden-oplossingen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-02-rijkswaterstaat-mail-aan-gemeente-arnhem-en-arnhemspeil-met-reactie-op-12-aangeboden-oplossingen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-02-rijkswaterstaat-reactie-op-12-door-stichting-arnhems-peil-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-02-rijkswaterstaat-reactie-op-12-door-stichting-arnhems-peil-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-02-rijkswaterstaat-reactie-op-12-door-stichting-arnhems-peil-

aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem-zaaknr-ombudsman-

2019-00843.pdf 

 

Op 3 juni 2020 spreken we nogmaals in voor de gemeenteraad m.b.t. het woonbotendossier en wijzen op de 

onwaarheden die de gemeente Arnhem en de wethouder verkondigt en de mogelijke oplossingen in het 

bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk. 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-03-arnhemspeil-inspraak-meningsvormende-avond-gemeenteraad-

woonbotendossier-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf  

 

Op 3 maart 2020 publiceert de Gelderlander een artikel naar aanleiding van de door ons opgeleverde lijst met 

12 oplossingen die we jaar in jaar uit bij de betrokken gemeenteambtenaren voorgelegd hebben waarin ook de 

locatie van projectontwikkelaar K3-Delta in is meegenomen t.a.v. het gat van Moorlag / Grindgat. K3 heeft al 

een uitgewerkt plan liggen met een prachtige presentatie waarin 40 gewenste woonbootlocaties zijn 

opgenomen en ze laten ons tijdens een persoonlijk gesprek weten dat er ook ruimte is voor de jachthaven en 

roei- en zeilvereniging van Jason die nu op de meest gevaarlijke locatie in de ingang van de Nieuwe Haven 

gelegen is. K3-Delta ontwikkelt zelfs een prachtige folder met informatie voor de gemeenteraad en biedt aan 

om een presentatie te komen geven over het plan. Ondanks dat meerdere partijen de voorzitter van de 

rondetafelgesprekken verzoeken om een afspraak in te plannen gebeurt dit niet. Later blijkt namelijk dat de 

heer Smits geen gehoor gegeven heeft aan die oproep van de raad. 

Je zou denken dat de gemeente Arnhem opgelucht is dat er een oplossing wordt aangeboden maar niets is 

minder waar. Wethouder van Dellen vertelt de ene na de andere onwaarheid over dit voorstel en spreekt 

zichzelf ook meerdere malen tegen. Uiteindelijk krijgt de wethouder de opdracht van de gemeenteraad om 

deze oplossing te gaan onderzoeken maar uit de documenten die we ontvangen hebben naar aanleiding van 

ons WOB-verzoek blijkt dat wethouder van Dellen en de heer Smits er alles aan gedaan hebben om K3 er vanaf 

te laten zien om het plan door te zetten. We hebben deze informatie doorgegeven aan de 

onderzoekscommissie van de gemeenteraad. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-02-rijkswaterstaat-reactie-op-12-door-stichting-arnhems-peil-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-02-rijkswaterstaat-reactie-op-12-door-stichting-arnhems-peil-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-02-rijkswaterstaat-reactie-op-12-door-stichting-arnhems-peil-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-03-arnhemspeil-inspraak-meningsvormende-avond-gemeenteraad-woonbotendossier-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-03-arnhemspeil-inspraak-meningsvormende-avond-gemeenteraad-woonbotendossier-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-03-arnhemspeil-inspraak-meningsvormende-avond-gemeenteraad-woonbotendossier-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-03-gelderlander-bewoners-nieuwe-haven-willen-wel-naar-het-gat-van-moorlag.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-03-k3delta-leaflet-gat-van-moorlag-op-verzoek-van-gemeenteraad-arnhem-tbv-behandeling-visie-nieuwe-haven-gewenste-woonbootlocaties.pdf
https://youtu.be/5UynkYk2QH4
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-voortgang-koers-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-03-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-de-gemeente-oplossing-woonbotendossier-gat-van-moorlag-onmogelijk-maakt.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-03-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-de-gemeente-oplossing-woonbotendossier-gat-van-moorlag-onmogelijk-maakt.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-02-rijkswaterstaat-reactie-op-12-door-stichting-arnhems-peil-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-03-arnhemspeil-inspraak-meningsvormende-avond-gemeenteraad-woonbotendossier-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-03-gelderlander-bewoners-nieuwe-haven-willen-wel-naar-het-gat-van-

moorlag.pdf 

 

 
https://youtu.be/5UynkYk2QH4  

 

Op 5 maart 2020 publiceert de Gelderlander nog een artikel over de oplossing van K3-Delta in het Grindgat / 

het gat van Moorlag. Wethouder van Dellen heeft aangegeven dat hij bereid is om het gesprek aan te gaan met 

de bewoners van de Rosandepolder om te zien of het een oplossing is om in de plas van K3 een drietal 

woonboten te plaatsen die nu op een ongewenste locatie liggen. Uit de documenten die we ontvangen hebben 

naar aanleiding van ons WOB-verzoek blijkt dat wethouder van Dellen en de heer Smits er alles aan gedaan 

hebben om K3 er vanaf te laten zien om het plan door te zetten. We hebben deze informatie doorgegeven aan 

de onderzoekscommissie van de gemeenteraad. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-03-gelderlander-bewoners-nieuwe-haven-willen-wel-naar-het-gat-van-moorlag.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-03-gelderlander-bewoners-nieuwe-haven-willen-wel-naar-het-gat-van-moorlag.pdf
https://youtu.be/5UynkYk2QH4
https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhem-ziet-gat-van-moorlag-als-plek-voor-woonboten~a01d078b/
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-03-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-de-gemeente-oplossing-woonbotendossier-gat-van-moorlag-onmogelijk-maakt.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-03-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-de-gemeente-oplossing-woonbotendossier-gat-van-moorlag-onmogelijk-maakt.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-03-gelderlander-bewoners-nieuwe-haven-willen-wel-naar-het-gat-van-moorlag.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-03-gelderlander-bewoners-nieuwe-haven-willen-wel-naar-het-gat-van-moorlag.pdf
https://youtu.be/5UynkYk2QH4
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https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhem-ziet-gat-van-moorlag-als-plek-voor-woonboten~a01d078b/  

 

 

Op 23 april 2020 in de begindagen van de Corona-crisis worden we er op geattendeerd door meerdere 

raadsleden dat wethouder van Dellen (VVD)  de “Visie Nieuwe Haven” er even snel digitaal doorheen zou willen 

drukken waardoor de bewoners geen mogelijkheid hebben om aanwezig te zijn of van zich te laten horen. Het 

belang van de bewoners wordt genegeerd en de belangen van de industrie en bedrijven staat voorop bij deze 

wethouder. We sturen een bericht naar de gemeenteraad en het College van B&W waarin we aangeven dat dit 

de belangen van de bewoners schaadt en dat geen van de bewoners uit de Nieuwe Haven het hiermee eens is. 

We hebben hierover een video gepubliceerd.  

Vicevoorzitter van de gemeenteraad Karin Kalthoff (VVD) vond het vervolgens nodig om hierover onwaarheden 

te vertellen tegen de gemeenteraad en zorgt er voor dat de “Visie Nieuwe Haven” alsnog met de allerhoogste 

spoed en digitaal op de agenda geplaatst wordt. We hebben hierop een uitgebreide reactie verzonden naar het 

College van B&W en gemeenteraad namens de bewoners uit de Nieuwe Haven dat we het niet vinden kunnen 

dat de mevrouw Kalthoff door middel van onwaarheden de VVD-agenda erdoorheen drukt. 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhem-ziet-gat-van-moorlag-als-plek-voor-woonboten~a01d078b/
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-23-arnhemspeil-reactie-op-bericht-fransen-ts-aan-gemeenteraad-arnhem-mbt-doordrukken-visie-nieuwehaven-ivm-investeringen.pdf
https://youtu.be/1rxgIK_0rZc
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-29-gemeenteraad-arnhem-vicevoorzitter-kaltshoff-gebruikt-onwaarheid-over-bewoners-nieuwe-haven-om-vvd-agenda-van-wethouder-van-dellen-mbt-visie-nieuwe-haven-er-door-heen-te-drukken.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhem-ziet-gat-van-moorlag-als-plek-voor-woonboten~a01d078b/
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-23-arnhemspeil-reactie-op-bericht-fransen-ts-aan-gemeenteraad-

arnhem-mbt-doordrukken-visie-nieuwehaven-ivm-investeringen.pdf 

 

 
https://youtu.be/1rxgIK_0rZc  

 

Op 24 april 2020 sturen we nog een keer een zeer goed onderbouwde en uitgebreide waarschuwing naar het 

College van B&W en de gemeenteraad naar aanleiding van de berichten die we ontvangen van raadsleden 

waaruit blijkt dat er op de achtergrond druk gelobbyd wordt om de jachthaven en roei- en zeilvereniging nog 12 

jaar op de huidige zeer gevaarlijke locatie in de ingang van de Nieuwe  Haven te laten liggen.  

Er liggen meerdere onafhankelijke veiligheidsrapporten waarin staat dat de jachthaven op een levensgevaarlijke 

locatie ligt en de verhuizing van de jachthaven en verenigingen naar een veilige plek achterin de Nieuwe Haven 

of naar Stadsblokken Meinerswijk of naar het gat van Moorlag / het grindgat zou meteen ook alle problemen 

oplossen voor de ongewenst verklaarde ligplaatsen van woonboten. Het bestuur van de jachthaven en 

meerdere gemeenteraadsleden denken hier echter anders over. De reden hiervoor ontgaat ons volkomen en 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-23-arnhemspeil-reactie-op-bericht-fransen-ts-aan-gemeenteraad-arnhem-mbt-doordrukken-visie-nieuwehaven-ivm-investeringen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-23-arnhemspeil-reactie-op-bericht-fransen-ts-aan-gemeenteraad-arnhem-mbt-doordrukken-visie-nieuwehaven-ivm-investeringen.pdf
https://youtu.be/1rxgIK_0rZc
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-24-arnhemspeil-awn-reactie-op-bericht-bestuur-roei-en-zeilvereniging-jason-en-michaelpro-waterscouting-aan-gemeenteraad-mbt-gevaar-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-23-arnhemspeil-reactie-op-bericht-fransen-ts-aan-gemeenteraad-arnhem-mbt-doordrukken-visie-nieuwehaven-ivm-investeringen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-23-arnhemspeil-reactie-op-bericht-fransen-ts-aan-gemeenteraad-arnhem-mbt-doordrukken-visie-nieuwehaven-ivm-investeringen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-23-arnhemspeil-reactie-op-bericht-fransen-ts-aan-gemeenteraad-arnhem-mbt-doordrukken-visie-nieuwehaven-ivm-investeringen.pdf
https://youtu.be/1rxgIK_0rZc
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we stellen de desbetreffende personen bij voorbaat verantwoordelijk voor de zwaargewonden of doden die er 

ongetwijfeld het resultaat van zullen zijn.  

Ook wethouder van Dellen werkt er aan mee om ervoor te zorgen dat de jachthaven en de verenigingen op 

deze levensgevaarlijke locatie mag blijven liggen en vertelt onwaarheden hierover. We hebben hierover een 

video gepubliceerd. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-24-arnhemspeil-awn-reactie-op-bericht-bestuur-roei-en-zeilvereniging-

jason-en-michaelpro-waterscouting-aan-gemeenteraad-mbt-gevaar-nieuwe-haven.pdf 

 

 
https://youtu.be/AETorEkHzvA 

 

Op 26 april 2020 stuurt fractievoorzitter Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderen Partij (AOP) die al sinds het 

begin van de eeuw betrokken is bij het woonbotendossier van de gemeente Arnhem een reactie naar de hele 

gemeenteraad en het College van B&W als antwoord op onze meerdere waarschuwingen en uitgebreide 

informatie waarin hij het volgende heeft opgenomen: 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-26-gemeenteraad-arnhem-aop-reactie-op-bericht-arnhemspeil-aan-

bestuur-roei-en-zeilvereniging-jason-en-waterscouting-mbt-gevaar-nieuwe-haven.pdf 

https://youtu.be/AETorEkHzvA
https://youtu.be/AETorEkHzvA
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-24-arnhemspeil-awn-reactie-op-bericht-bestuur-roei-en-zeilvereniging-jason-en-michaelpro-waterscouting-aan-gemeenteraad-mbt-gevaar-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-24-arnhemspeil-awn-reactie-op-bericht-bestuur-roei-en-zeilvereniging-jason-en-michaelpro-waterscouting-aan-gemeenteraad-mbt-gevaar-nieuwe-haven.pdf
https://youtu.be/AETorEkHzvA
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-26-gemeenteraad-arnhem-aop-reactie-op-bericht-arnhemspeil-aan-bestuur-roei-en-zeilvereniging-jason-en-waterscouting-mbt-gevaar-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-26-gemeenteraad-arnhem-aop-reactie-op-bericht-arnhemspeil-aan-bestuur-roei-en-zeilvereniging-jason-en-waterscouting-mbt-gevaar-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-26-gemeenteraad-arnhem-aop-reactie-op-bericht-arnhemspeil-aan-bestuur-roei-en-zeilvereniging-jason-en-waterscouting-mbt-gevaar-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-24-arnhemspeil-awn-reactie-op-bericht-bestuur-roei-en-zeilvereniging-jason-en-michaelpro-waterscouting-aan-gemeenteraad-mbt-gevaar-nieuwe-haven.pdf
https://youtu.be/AETorEkHzvA
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-26-gemeenteraad-arnhem-aop-reactie-op-bericht-arnhemspeil-aan-bestuur-roei-en-zeilvereniging-jason-en-waterscouting-mbt-gevaar-nieuwe-haven.pdf
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Op 5 juni 2020 spreken we nogmaals in voor de gemeenteraad en benoemen we zowel de onwaarheden die 

wethouder van Dellen de gemeenteraad heeft verteld en benoemen we ook elk van de 12 oplossingen inclusief 

de toezegging van Rijkswaterstaat die aangegeven heeft mee te willen denken en werken aan de oplossingen. 

 
https://youtu.be/U86gA0hSpBM  

 

Op 6 mei 2020 staat er weer een woonboot te koop in Arnhem waarmee de gemeente Arnhem aan haar 

resultaatverplichting zou kunnen voldoen maar hier wederom bewust voor kiest om dit niet te doen. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-06-funda-woonboot-te-koop-arnhem-onderlangs-116-385000-euro.pdf 

 

Op 6 mei 2020 staat er ook de woonboot aan de Westervoortsedijk 90 nog steeds te koop in Arnhem waarmee 

de gemeente Arnhem aan haar resultaatverplichting zou kunnen voldoen maar hier wederom bewust voor kiest 

om dit niet te doen. 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-06-arken-woonboot-te-koop-arnhem-westervoortsedijk-90-175000-

euro.pdf 

 

https://youtu.be/U86gA0hSpBM
https://youtu.be/U86gA0hSpBM
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-voortgang-koers-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-06-funda-woonboot-te-koop-arnhem-onderlangs-116-385000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-06-arken-woonboot-te-koop-arnhem-westervoortsedijk-90-175000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-06-arken-woonboot-te-koop-arnhem-westervoortsedijk-90-175000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-06-arken-woonboot-te-koop-arnhem-westervoortsedijk-90-175000-euro.pdf
https://youtu.be/U86gA0hSpBM
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-06-funda-woonboot-te-koop-arnhem-onderlangs-116-385000-euro.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-06-arken-woonboot-te-koop-arnhem-westervoortsedijk-90-175000-euro.pdf
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Op 29 mei 2020 attenderen we de gemeenteraad en het College van B&W dat vicevoorzitter van de 

gemeenteraad Karin Kalthoff (VVD) onwaarheden tegen de gemeenteraad heeft verteld en er daarmee voor 

gezorgd heeft dat de “Visie Nieuwe Haven” alsnog met de allerhoogste spoed en digitaal op de agenda 

geplaatst wordt en daarmee de VVD agenda van wethouder van Dellen erdoorheen drukt ten koste van de 

bewoners van de Nieuwe Haven die vervolgens niet meer aanwezig kunnen zijn tijdens de behandeling van de 

Visie Nieuwe Haven en lijdzaam moeten toekijken hoe de wethouder en de heer Smits met de ene na de andere 

onwaarheid de gemeenteraad voor hun karretje spannen. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-29-gemeenteraad-arnhem-vicevoorzitter-kaltshoff-gebruikt-onwaarheid-

over-bewoners-nieuwe-haven-om-vvd-agenda-van-wethouder-van-dellen-mbt-visie-nieuwe-haven-er-door-

heen-te-drukken.pdf 

 

Op 3 juni 2020 spreken we nogmaals in voor de gemeenteraad tijdens de inspraakronde van de 

meningsvormende avond en spreken we ons ongenoegen uit over mevrouw Kalthoff die door middel van 

onwaarheden de VVD-agenda van wethouder van Dellen over de rug van de bewoners door met de hoogste 

spoed op de agenda heeft geplaatst. We benoemen ook nog een keer uitgebreid al onze 12 oplossingen en 

geven extra aandacht aan de oplossing die K3-Delta voorgesteld heeft in het grindgat / gat van Moorlag en 

benoemen het gebrek aan inspanning van de wethouder en de betrokken ambtenaren en verwijzen naar de 

reactie van K3-Delta dat er nog geen contact is opgenomen met hun om de aangedragen oplossing te 

bespreken. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-29-gemeenteraad-arnhem-vicevoorzitter-kaltshoff-gebruikt-onwaarheid-over-bewoners-nieuwe-haven-om-vvd-agenda-van-wethouder-van-dellen-mbt-visie-nieuwe-haven-er-door-heen-te-drukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-29-gemeenteraad-arnhem-vicevoorzitter-kaltshoff-gebruikt-onwaarheid-over-bewoners-nieuwe-haven-om-vvd-agenda-van-wethouder-van-dellen-mbt-visie-nieuwe-haven-er-door-heen-te-drukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-29-gemeenteraad-arnhem-vicevoorzitter-kaltshoff-gebruikt-onwaarheid-over-bewoners-nieuwe-haven-om-vvd-agenda-van-wethouder-van-dellen-mbt-visie-nieuwe-haven-er-door-heen-te-drukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-29-gemeenteraad-arnhem-vicevoorzitter-kaltshoff-gebruikt-onwaarheid-over-bewoners-nieuwe-haven-om-vvd-agenda-van-wethouder-van-dellen-mbt-visie-nieuwe-haven-er-door-heen-te-drukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-03-arnhemspeil-inspraak-meningsvormende-avond-gemeenteraad-woonbotendossier-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-05-29-gemeenteraad-arnhem-vicevoorzitter-kaltshoff-gebruikt-onwaarheid-over-bewoners-nieuwe-haven-om-vvd-agenda-van-wethouder-van-dellen-mbt-visie-nieuwe-haven-er-door-heen-te-drukken.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-03-arnhemspeil-inspraak-meningsvormende-avond-gemeenteraad-

woonbotendossier-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf 

 

Op 10 juni 2020 dienen we een klacht in tegen wethouder van Dellen en de heer Smits over de meerdere 

onwaarheden die de heren verteld hebben en de bewuste misleiding waarmee ze de gemeenteraad op het 

verkeerde been proberen te zetten om zo de bewoners te duperen. Onze klacht wordt wederom niet in 

behandeling genomen en als reden schrijft gemeente Arnhem: omdat er al een klacht loopt bij de Nationale 

Ombudsman. Die klacht betreft echter het niet nakomen van de verplichting t.a.v. de gewenste ligplaatsen en 

deze klacht gaat over de onwaarheden die de wethouder en zijn ambtenaren verkondigen tegen de 

gemeenteraad. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-10-arnhemspeil-klacht-over-het-optreden-van-wethouder-jan-van-dellen-

en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-in-het-arnhemse-woonboten-dossier.pdf  

 

 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-03-arnhemspeil-inspraak-meningsvormende-avond-gemeenteraad-woonbotendossier-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-03-arnhemspeil-inspraak-meningsvormende-avond-gemeenteraad-woonbotendossier-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-10-arnhemspeil-klacht-over-het-optreden-van-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-in-het-arnhemse-woonboten-dossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-10-arnhemspeil-klacht-over-het-optreden-van-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-in-het-arnhemse-woonboten-dossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-10-arnhemspeil-klacht-over-het-optreden-van-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-in-het-arnhemse-woonboten-dossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-03-arnhemspeil-inspraak-meningsvormende-avond-gemeenteraad-woonbotendossier-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-10-arnhemspeil-klacht-over-het-optreden-van-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-in-het-arnhemse-woonboten-dossier.pdf
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Op 15 juni 2020 stuurt wethouder van Dellen een memo naar de gemeenteraad en fractievolgers waarin hij 

probeert uit te leggen waarom hij nog niet de bewoners die op de ongewenst verklaarde locaties liggen kan 

uitkopen zonder een akkoord van de gemeenteraad op zijn “Visie Nieuwe Haven” maar al wel één van de 

woonboten aan de Westervoortsedijk heeft kunnen aanschaffen als oplossing, een woonboot waarvan we de 

gemeente Arnhem sinds het verstrijken van de termijn van juli 2012 al een groot aantal keren op geattendeerd 

hebben. 

Hij snijdt zichzelf hiermee echter meerdere keren in zijn vingers en hij wordt daar dan ook door meerdere 

partijen in de gemeenteraad op gewezen. Er ligt al sinds 2007 een resultaatverplichting voor de gemeente 

Arnhem om tot een oplossing te komen voor het woonbotendossier. De gemeente had ten alle tijd de 

bewoners kunnen uitkopen, stellen meerdere partijen.  

Daarnaast blijkt hieruit dat de ambtenaren al die tijd bestaande woonboten hadden kunnen opkopen zonder 

dat hiervoor toestemming nodig was van de gemeenteraad terwijl ze door de jaren stelselmatig onwaarheden 

hebben verteld dat ze geen bestaande gewenste woonboten konden opkopen omdat het mandaat vanuit de 

gemeenteraad zou ontbreken.  

Ten derde blijkt hieruit dat de gemeente door het ongewenst verklaren en niet opnemen van de ligplaatsen in 

het bestemmingsplan de ligplaatsen in financiële zin waardeloos heeft gemaakt terwijl het ongewenst verklaren 

en niet opnemen in het bestemmingsplan enkel mogelijk was omdat er een hele duidelijke resultaatverplichting 

is aangegaan met de bewoners waarin is opgenomen dat de gemeente Arnhem voor juli 2012 gewenste 

ligplaatsen als alternatief zou aandragen. De gemeente heeft al meerdere malen verklaard geen inspanning 

geleverd te hebben en zich niet aan de verplichting gehouden te hebben. Daarnaast hebben ze aantoonbaar 

meerdere mogelijkheden onbenut gelaten. Taxaties zouden daarom ook moeten gebeuren op basis van een 

gewenste locatie buiten de Nieuwe Haven. Bewoners worden anders dubbel gedupeerd. Ten eerste zijn ze een 

groot aantal jaar in de wacht gezet op een locatie die steeds gevaarlijker en ongewenster werd en ten tweede 

worden ze nu financieel gedupeerd omdat de gemeente Arnhem zich niet aan de verplichting houdt en ze 

daarom nu geen gewenste plek hebben buiten de Nieuwe Haven maar getaxeerd worden op basis van de 

huidige ongewenste plek. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-15-gemeente-arnhem-memo-wethouder-van-dellen-strategische-

aankoop-woonboten.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-15-gemeente-arnhem-memo-wethouder-van-dellen-strategische-aankoop-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-15-gemeente-arnhem-memo-wethouder-van-dellen-strategische-aankoop-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-15-gemeente-arnhem-memo-wethouder-van-dellen-strategische-aankoop-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-15-gemeente-arnhem-memo-wethouder-van-dellen-strategische-aankoop-woonboten.pdf
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Op 24 juni 2020 publiceren we voor elk onderwerp waarover de wethouder en zijn ambtenaren aantoonbaar 

onwaarheden verteld hebben een video. Het worden tien video’s waarbij video nummer negen uit zeven 

onwaarheden bestaat. De video’s zijn gemaakt van de videobeelden die opgenomen zijn tijdens de 

meningsvormende avonden t.a.v. de Visie Nieuwe Haven en het woonbotendossier. Tijdens de verschillende 

avonden heeft de wethouder telkens afwijkende antwoorden gegeven op dezelfde vragen. Door deze per 

onderwerp achter elkaar te zetten is duidelijk te zien hoe de wethouder de ene na de andere onwaarheid 

verteld. Door duidelijk de datum in elk fragment weer te geven kan men zien hoe de video is samengesteld. 

In totaal hebben we zestien onwaarheden aan het licht gebracht en deze uiteindelijk samengevoegd in één 

document die we op 6 juli 2020 opgeleverd hebben aan het College van B&W en de gemeenteraad. Ondanks 

dat er meerdere partijen een bevestiging of ontkenning eisen van de wethouder van Dellen tijdens de politieke 

avond weigert de wethouder dit. Dit heeft echter geen enkele consequenties. En burgemeester Marcouch keek 

ernaar en deed helemaal niets.  

Nog geen drie maanden later begon de “Discriminatie affaire” en het “Doofpot dossier” van Arnhem waarbij 

dezelfde wethouder van Dellen betrokken was en waaruit onomstotelijk vast kwam te staan dat de top van het 

ambtenarenapparaat en het college van de gemeente Arnhem dit belangrijke rapport jarenlang verborgen 

probeerde te houden en daarna in diskrediet te brengen (dat was het idee van burgemeester Marcouch, bleek 

uit een whatsappbericht van een wob-stuk) om te voorkomen dat de discriminatie binnen de gemeente moest 

worden aangepakt. Lager geplaatste ambtenaren gaven aan dat zij in een angstcultuur werken en zich 

genoodzaakt voelen om onwaarheden op papier te zetten. Gemeentesecretaris Rob van Wuijtswinkel bleek 

samen met burgemeester Marcouch verantwoordelijk te zijn voor de poging om het discriminatiedossier in de 

doofpot te doen belanden. Er moest een uitgebreid en diepgaand onderzoek aan te pas komen van een extern 

bureau om de onderste steen boven te krijgen. Wij eisen een zelfde soort onderzoek in dit dossier. 

Intro Video Wethouder van Dellen en de onwaarheden die hij vertelt voor zijn Visie Nieuwe 

Haven 

 

 
https://youtu.be/QWComjF2niM 

Onwaarheid nummer 1 van Wethouder van Dellen - Rijkswaterstaat wil niet meewerken 

 

https://youtu.be/QWComjF2niM
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-06-arnhemspeil-videobewijs-van-meer-dan-10-onwaarheden-die-wethouder-van-dellen-verteld-heeft-in-de-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-06-arnhemspeil-videobewijs-van-meer-dan-10-onwaarheden-die-wethouder-van-dellen-verteld-heeft-in-de-visie-nieuwe-haven.pdf
https://youtu.be/6iP9wJTLB1k
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-19-arnhemspeil-het-arnhemse-doofpotcollege-en-moreel-corrupte-ambtenaren.pdf
https://youtu.be/QWComjF2niM
https://youtu.be/QWComjF2niM
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https://youtu.be/IHh-9e1xNNA 

Onwaarheid nummer 2 van Wethouder van Dellen – Grindgat  biedt geen mogelijke ligplaatsen 

 

 
https://youtu.be/5UynkYk2QH4 

Onwaarheid nummer 3 van Wethouder van Dellen – geen mes op jullie keel 

 

 
https://youtu.be/DvfVFqus1lI 

Onwaarheid nummer 4 van Wethouder van Dellen – we doen ons best maar er is al jaren geen 

plek 

 

 
https://youtu.be/Bl_zp0TXX8w 

https://youtu.be/IHh-9e1xNNA
https://youtu.be/5UynkYk2QH4
https://youtu.be/DvfVFqus1lI
https://youtu.be/Bl_zp0TXX8w
https://youtu.be/IHh-9e1xNNA
https://youtu.be/5UynkYk2QH4
https://youtu.be/DvfVFqus1lI
https://youtu.be/Bl_zp0TXX8w
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Onwaarheid nummer 5 van Wethouder van Dellen – merendeel bewoners wil uitgekocht worden 

 

 
https://youtu.be/xBMA9v-mqvY 

Onwaarheid nummer 6 van Wethouder van Dellen – Defensiehaven biedt geen mogelijke 

ligplaatsen 

 

 
https://youtu.be/oL9axEiqroI 

 

Onwaarheid nummer 7 van Wethouder van Dellen – er is uitgebreid overleg met de bewoners 

 

 
https://youtu.be/e9EDJSgEc_o 

Onwaarheid nummer 8 van Wethouder van Dellen – de jachthaven past in de Visie Nieuwe Haven 

 

https://youtu.be/xBMA9v-mqvY
https://youtu.be/oL9axEiqroI
https://youtu.be/e9EDJSgEc_o
https://youtu.be/xBMA9v-mqvY
https://youtu.be/oL9axEiqroI
https://youtu.be/e9EDJSgEc_o
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https://youtu.be/AETorEkHzvA 

Onwaarheid nummer 9 van Wethouder van Dellen – onwaarheden 9a – 9b – 9c – 9d – 9e – 9f – 9g 

 

 
https://youtu.be/BMynxoY-xJo 

Onwaarheid nummer 10 van Wethouder van Dellen – mijn visie is nodig voordat ik iets kan doen 

 

 
https://youtu.be/sEFeTJJHES0 

 

Bron: Video’s Gemeente Arnhem van de meningsvormende avonden 

 

5 februari 2020: https://arnhem.notubiz.nl/bijeenkomst/617984/Politieke%20Avond%2005-02-2020 

12 februari 2020: https://arnhem.notubiz.nl/bijeenkomst/617989/Politieke%20Avond%2012-02-2020 

4 maart 2020: https://arnhem.notubiz.nl/bijeenkomst/618021/Politieke%20Avond%2004-03-2020 

3 juni 2020: https://arnhem.notubiz.nl/bijeenkomst/618040/Politieke%20Avond%2003-06-2020 

10 juni 2020: https://arnhem.notubiz.nl/vergadering/618041/Politieke%20Avond%2010-06-2020 

24 juni 2020: https://arnhem.notubiz.nl/bijeenkomst/618045/Politieke%20Avond%2024-06-2020 

https://youtu.be/AETorEkHzvA
https://youtu.be/BMynxoY-xJo
https://youtu.be/sEFeTJJHES0
https://arnhem.notubiz.nl/bijeenkomst/617984/Politieke%20Avond%2005-02-2020
https://arnhem.notubiz.nl/bijeenkomst/617989/Politieke%20Avond%2012-02-2020
https://arnhem.notubiz.nl/bijeenkomst/618021/Politieke%20Avond%2004-03-2020
https://arnhem.notubiz.nl/bijeenkomst/618040/Politieke%20Avond%2003-06-2020
https://arnhem.notubiz.nl/vergadering/618041/Politieke%20Avond%2010-06-2020
https://arnhem.notubiz.nl/bijeenkomst/618045/Politieke%20Avond%2024-06-2020
https://youtu.be/AETorEkHzvA
https://youtu.be/BMynxoY-xJo
https://youtu.be/sEFeTJJHES0
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Documenten die beschikbaar zijn gesteld tijdens de meningsvormende avonden t.a.v. dit dossier: 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Arnhem/b7e47773-e6b7-463a-a909-e6262bc3bc5c  

 

Totaalrapport met alle onwaarheden van wethouder van Dellen en zijn ambtenaren in dit dossier: 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-06-arnhemspeil-videobewijs-van-meer-dan-10-onwaarheden-die-

wethouder-van-dellen-verteld-heeft-in-de-visie-nieuwe-haven.pdf  

 

Op 25 juni 2020 publiceert de Gelderlander een artikel waarin staat dat meerdere politieke partijen in de 

gemeenteraad wethouder van Dellen verzocht hebben om meer tijd voor het vertrek van de woonboten uit de 

Nieuwe Haven vrij te maken. 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/maak-tijd-voor-vertrek-woonboten-uit-nieuwe-haven-in-

arnhem~ab4d2da7/ 

 

Op 2 juli 2020 attenderen we het College van B&W en de gemeenteraad op de onwaarheden die de betrokken 

ambtenaren de afgelopen jaren hebben verteld m.b.t. het ontbrekende mandaat om gewenste ligplaatsen en 

woonboten op te kunnen kopen om aan de resultaatverplichting te voldoen. Wethouder van Dellen heeft 

namelijk in zijn memo van 15 juni uitgelegd dat het aanschaffen van gewenste locaties om een oplossing te 

creëren voor bewoners op de ongewenst verklaarde locaties geen enkel probleem was. De gemeente heeft 

sinds het verstrijken van de termijn van vijf jaar vanaf juli 2012 aantoonbaar een aanzienlijk aantal 

mogelijkheden bewust onbenut gelaten met het excuus dat er geen budget en geen mandaat was om aan de 

resultaatverplichting te voldoen. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-02-arnhemspeil-voorbeeld-van-velen-waarbij-arnhem-geen-gewenste-

ligplaatsen-heeft-aangekocht-ondanks-de-resultaatverplichting-en-raadsopdracht.pdf 

 

Op 3 juli 2020 presenteert K3-Delta een leaflet op verzoek van de Arnhemse gemeenteraad waarin ze een plan 

aanbieden om tot wel veertig woonbootlocaties te ontwikkelen in het gat van moorlag / het grindgat. Ze 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Arnhem/b7e47773-e6b7-463a-a909-e6262bc3bc5c
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-06-arnhemspeil-videobewijs-van-meer-dan-10-onwaarheden-die-wethouder-van-dellen-verteld-heeft-in-de-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-06-arnhemspeil-videobewijs-van-meer-dan-10-onwaarheden-die-wethouder-van-dellen-verteld-heeft-in-de-visie-nieuwe-haven.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/maak-tijd-voor-vertrek-woonboten-uit-nieuwe-haven-in-arnhem~ab4d2da7/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/maak-tijd-voor-vertrek-woonboten-uit-nieuwe-haven-in-arnhem~ab4d2da7/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/maak-tijd-voor-vertrek-woonboten-uit-nieuwe-haven-in-arnhem~ab4d2da7/
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-02-arnhemspeil-voorbeeld-van-velen-waarbij-arnhem-geen-gewenste-ligplaatsen-heeft-aangekocht-ondanks-de-resultaatverplichting-en-raadsopdracht.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-02-arnhemspeil-voorbeeld-van-velen-waarbij-arnhem-geen-gewenste-ligplaatsen-heeft-aangekocht-ondanks-de-resultaatverplichting-en-raadsopdracht.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-02-arnhemspeil-voorbeeld-van-velen-waarbij-arnhem-geen-gewenste-ligplaatsen-heeft-aangekocht-ondanks-de-resultaatverplichting-en-raadsopdracht.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-03-k3delta-leaflet-gat-van-moorlag-op-verzoek-van-gemeenteraad-arnhem-tbv-behandeling-visie-nieuwe-haven-gewenste-woonbootlocaties.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/maak-tijd-voor-vertrek-woonboten-uit-nieuwe-haven-in-arnhem~ab4d2da7/
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hebben al eerder aangeboden om een presentatie te geven voor zowel de gemeenteraad van Arnhem als van 

Renkum om hun oplossing te presenteren en meerdere politieke partijen uit de Raad hebben verzocht om de 

presentatie op de agenda te zetten.  

De presentatie van K3-Delta is echter nooit op de agenda gezet van de gemeenteraad. Dit blijkt een bewuste 

actie te zijn geweest van de heer Smits die samen met wethouder van Dellen ook verantwoordelijk is in de 

maanden erna om K3-Delta af te laten zien van hun plan en daarnaast de gemeenteraad te misleiden door 

zinnen van K3 Delta en de gemeenteraad van Renkum te wijzigen in de berichtgeving over de voortgang van het 

onderzoek naar deze oplossing richting de gemeenteraad van Arnhem. Zo heeft de heer Smits de periode van 

“twee tot drie jaar” die K3 nodig dacht om het plan te verwezenlijken gewijzigd naar “drie tot vier jaar” en heeft 

wethouder van Dellen de reactie van de gemeente Renkum verwijderd waarin ze aangegeven hadden dat ze 

met “belangstelling uitkeken naar het plan van K3 Delta”.  We hebben op 3 februari 2020 verslag uitgebracht 

aan de onderzoekscommissie van de gemeenteraad maar tot op het moment van schrijven is daar niets mee 

gebeurd. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-03-k3delta-leaflet-gat-van-moorlag-op-verzoek-van-gemeenteraad-

arnhem-tbv-behandeling-visie-nieuwe-haven-gewenste-woonbootlocaties.pdf 

 

Op 6 juli 2020 versturen we het College van B&W en de gemeenteraad van Arnhem een overzicht van de meer 

dan 10 onwaarheden die wethouder van Dellen verteld heeft in het woonbotendossier waaronder een groot 

aantal met betrekking tot de oplossingen in Stadsblokken Meinerswijk. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-06-arnhemspeil-videobewijs-van-meer-dan-10-onwaarheden-die-

wethouder-van-dellen-verteld-heeft-in-de-visie-nieuwe-haven.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-03-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-de-gemeente-oplossing-woonbotendossier-gat-van-moorlag-onmogelijk-maakt.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-03-k3delta-leaflet-gat-van-moorlag-op-verzoek-van-gemeenteraad-arnhem-tbv-behandeling-visie-nieuwe-haven-gewenste-woonbootlocaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-03-k3delta-leaflet-gat-van-moorlag-op-verzoek-van-gemeenteraad-arnhem-tbv-behandeling-visie-nieuwe-haven-gewenste-woonbootlocaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-06-arnhemspeil-videobewijs-van-meer-dan-10-onwaarheden-die-wethouder-van-dellen-verteld-heeft-in-de-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-06-arnhemspeil-videobewijs-van-meer-dan-10-onwaarheden-die-wethouder-van-dellen-verteld-heeft-in-de-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-06-arnhemspeil-videobewijs-van-meer-dan-10-onwaarheden-die-wethouder-van-dellen-verteld-heeft-in-de-visie-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-03-k3delta-leaflet-gat-van-moorlag-op-verzoek-van-gemeenteraad-arnhem-tbv-behandeling-visie-nieuwe-haven-gewenste-woonbootlocaties.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-06-arnhemspeil-videobewijs-van-meer-dan-10-onwaarheden-die-wethouder-van-dellen-verteld-heeft-in-de-visie-nieuwe-haven.pdf
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Op 8 juli 2020 neemt de gemeenteraad twee belangrijke moties aan waarin is opgenomen dat de gemeente 

Arnhem onze aangedragen oplossingen dient te onderzoeken. Vier daarvan liggen in Stadsblokken Meinerswijk. 

Daarnaast geeft de gemeenteraad het College van B&W de opdracht om zich aan de verplichting te houden en 

om half jaarlijks met een gedetailleerde brief te laten weten welke oplossingen onderzocht zijn en wat daarvan 

de resultaten zijn. Het College van B&W heeft bijna een jaar later nog steeds geen gedetailleerd overzicht 

opgeleverd van de onderzochte oplossingen, is pas heel kort geleden (eind 2020) begonnen met de 

opdrachtverstrekking tot het doen van onderzoek naar gewenste locaties en heeft Movares het bedrijf wat het 

onderzoek uit moet voeren 1 dag in de week gegeven om dit onderzoek uit te voeren en heeft een veel 

beperktere opdracht meegegeven dan de gemeenteraad heeft aangegeven en onlangs heeft de 

projectontwikkelaar KWP bevestigd dat de locaties Stadsblokken Meinerswijk niet bekend waren dat hiervoor 

een verzoek tot onderzoek was ingediend of dat hier vragen over waren voor oplossingen vanuit het College 

van B&W. De gemeente houdt zich wederom aantoonbaar niet aan de verplichtingen.  

Op 8 juli 2020 wordt ook de “Visie Nieuwe Haven” aangenomen en vastgesteld. In dat document wordt echter 

niet opgenomen dat de gemeente Arnhem de opdracht heeft gekregen van de gemeenteraad om alsnog onze 

12 oplossingen te onderzoeken en indien daar een mogelijkheid zich voordoet het beschikbaar gestelde budget 

daarvoor te gebruiken. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-voortgang-koers-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-

arnhem-aangenomen-motie-voortgang-koers-woonboten.pdf 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-voortgang-koers-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-voortgang-koers-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-voortgang-koers-woonboten.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-

arnhem-aangenomen-motie-niet-tussen-wal-en-schip-laten-vallen-bewoners.pdf 

 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-niet-tussen-wal-en-schip-laten-vallen-bewoners.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-niet-tussen-wal-en-schip-laten-vallen-bewoners.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-niet-tussen-wal-en-schip-laten-vallen-bewoners.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-motie-aop-commissie-

van-onderzoek-woonboten-nieuwe-haven.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-motie-aop-commissie-van-onderzoek-woonboten-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-motie-aop-commissie-van-onderzoek-woonboten-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-motie-aop-commissie-van-onderzoek-woonboten-nieuwe-haven.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-

arnhem.pdf 

 

Op 16 juli 2020 stuurt de gemeente Arnhem alle bewoners uit de Nieuwe Haven een brief waarin staat dat de 

Nieuwe Haven geen verantwoord woon- en leefklimaat biedt en dat de woonboten dienen te verdwijnen. De 

gemeente geeft aan zich “maximaal in te gaan zetten op een vrijwillige uitkoopregeling” maar rept niet over de 

opdracht van de gemeenteraad om met onze 12 oplossingen aan de slag te gaan en indien mogelijk daar het 

budget voor in te zetten zodat de gemeente zich alsnog aan de verplichting kan houden. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-16-gemeente-arnhem-mededeling-dat-de-gemeente-maximaal-gaat-inzetten-op-uitkoop-van-de-woningen-in-de-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-16-gemeente-arnhem-mededeling-dat-de-gemeente-maximaal-gaat-

inzetten-op-uitkoop-van-de-woningen-in-de-nieuwe-haven.pdf 

Op 16 juli 2020 beantwoorden we de brief van de gemeente Arnhem waarin staat dat de gemeente Arnhem 

maximaal gaat inzetten op uitkoop en geen enkele mededeling doet over de inhoud van de moties van de 

gemeenteraad waarin staat opgenomen dat de ambtenaren met onze 12 oplossingen aan de slag moeten en 

eventueel budget dienen in te zetten voor de oplossingen. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-16-gemeente-arnhem-mededeling-dat-de-gemeente-maximaal-gaat-inzetten-op-uitkoop-van-de-woningen-in-de-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-16-gemeente-arnhem-mededeling-dat-de-gemeente-maximaal-gaat-inzetten-op-uitkoop-van-de-woningen-in-de-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-16-arnhemspeil-reactie-op-brief-gemeente-arnhem-met-aankondiging-dat-er-maximaal-op-uitkoop-ingezet-gaat-worden.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-16-arnhemspeil-reactie-op-brief-gemeente-arnhem-met-aankondiging-dat-er-maximaal-op-uitkoop-ingezet-gaat-worden.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-16-arnhemspeil-reactie-op-brief-gemeente-arnhem-met-aankondiging-dat-er-maximaal-op-uitkoop-ingezet-gaat-worden.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-16-arnhemspeil-reactie-op-brief-gemeente-arnhem-met-aankondiging-

dat-er-maximaal-op-uitkoop-ingezet-gaat-worden.pdf 

 

Op 17 juli 2020 sturen we een email aan burgemeester Marcouch en de Nationale Ombudsman om aan te 

geven dat de gemeenteambtenaren zich niets aantrekken van de opdracht van de gemeenteraad om met onze 

12 oplossingen aan de slag te gaan en daar het budget voor te benutten om zich alsnog aan de verplichtingen te 

houden. We wijzen ook nogmaals op de meerdere onwaarheden van de wethouder en de heer Smits die de 

basis hebben gevormd voor het aannemen van de “Visie Nieuwe Haven” en verzoeken het College van B&W 

een smaadzaak aan te spannen indien er geen actie ondernomen wordt op de meerdere onwaarheden die er 

tevens voor gezorgd hebben dat wij nog altijd op een gevaarlijke locatie liggen met onze woonboot met in 2017 

een aanvaring met een olietanker, 25.000 euro schade en een flink trauma voor ons gezin als resultaat. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-16-arnhemspeil-reactie-op-brief-gemeente-arnhem-met-aankondiging-dat-er-maximaal-op-uitkoop-ingezet-gaat-worden.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-16-arnhemspeil-reactie-op-brief-gemeente-arnhem-met-aankondiging-dat-er-maximaal-op-uitkoop-ingezet-gaat-worden.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-21-arnhemspeil-voortgang-woonbotendossier-arnhem-en-reactie-deel-1-op-afhandeling-klachten-tegen-wethouder-van-dellen-en-de-senior-beleidsadviseur.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-16-arnhemspeil-reactie-op-brief-gemeente-arnhem-met-aankondiging-dat-er-maximaal-op-uitkoop-ingezet-gaat-worden.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-21-arnhemspeil-voortgang-woonbotendossier-arnhem-en-reactie-deel-1-op-afhandeling-klachten-tegen-wethouder-van-dellen-en-de-senior-beleidsadviseur.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-21-arnhemspeil-voortgang-woonbotendossier-arnhem-en-reactie-deel-1-op-afhandeling-klachten-tegen-wethouder-van-dellen-en-de-senior-beleidsadviseur.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-21-arnhemspeil-voortgang-woonbotendossier-arnhem-en-reactie-deel-1-

op-afhandeling-klachten-tegen-wethouder-van-dellen-en-de-senior-beleidsadviseur.pdf  

Op 17 augustus 2020 dient onze advocaat een aanvulling in op onze zienswijze inzake het bestemmingsplan 

“Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk” naar aanleiding van de twee moties die de gemeente Arnhem 

heeft aangenomen waarin staat dat onze aangedragen oplossingen waaronder vier oplossingen voor 

Stadsblokken Meinerswijk onderzocht dienen te worden. 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-17-arag-aanvulling-op-zienswijze-inzake-het-ontwerp-bestemmingsplan-

en-overige-ontwerp-besluiten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf 

 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-21-arnhemspeil-voortgang-woonbotendossier-arnhem-en-reactie-deel-1-op-afhandeling-klachten-tegen-wethouder-van-dellen-en-de-senior-beleidsadviseur.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-21-arnhemspeil-voortgang-woonbotendossier-arnhem-en-reactie-deel-1-op-afhandeling-klachten-tegen-wethouder-van-dellen-en-de-senior-beleidsadviseur.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-17-arag-aanvulling-op-zienswijze-inzake-het-ontwerp-bestemmingsplan-en-overige-ontwerp-besluiten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-17-arag-aanvulling-op-zienswijze-inzake-het-ontwerp-bestemmingsplan-en-overige-ontwerp-besluiten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-17-arag-aanvulling-op-zienswijze-inzake-het-ontwerp-bestemmingsplan-en-overige-ontwerp-besluiten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-21-arnhemspeil-voortgang-woonbotendossier-arnhem-en-reactie-deel-1-op-afhandeling-klachten-tegen-wethouder-van-dellen-en-de-senior-beleidsadviseur.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-21-arnhemspeil-voortgang-woonbotendossier-arnhem-en-reactie-deel-1-op-afhandeling-klachten-tegen-wethouder-van-dellen-en-de-senior-beleidsadviseur.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-17-arag-aanvulling-op-zienswijze-inzake-het-ontwerp-bestemmingsplan-en-overige-ontwerp-besluiten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-17-arag-aanvulling-op-zienswijze-inzake-het-ontwerp-bestemmingsplan-en-overige-ontwerp-besluiten-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
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Op 31 augustus 2020 informeren we mevrouw Kleijwegt van de gemeente Arnhem over het weer te koop staan 

van de locatie Westervoortsedijk 93 en onze interesse in die plek aangezien onze woonboot bijna exact dezelfde 

afmetingen heeft als die gelegen is op de Westervoortsedijk 93 en omdat die plek ons al eerder is toegezegd 

door wethouder van Gastel voordat de heer Kalsbeek stiekum onder tafel de plek aan de heer Calon beloofd 

had terwijl hij als geen ander op de hoogte was van onze gevaarlijke tijdelijke locatie die hij zelf opgetekend had 

en waarover we ook het gesprek met wethouder van Gastel waren aangegaan. Bijna zeven maanden nadat we 

mevrouw Kleijwegt hebben laten weten dat we als enige bewoner van de Nieuwe Haven een woonboot hebben 

die de juiste vorm en afmetingen heeft en we ook nog eens de enige bewoner zijn die op een gevaarlijke locatie 

liggen heeft de gemeente Arnhem nog altijd de gewenste locatie aan de Westervoortsedijk 93 niet aangeschaft 

omdat ze niet meer dan 225.00 euro voor de plek willen geven. Wij hebben zelfs aangeboden om het verschil 

tussen de vraagprijs en het bod van de gemeente aan te vullen maar de gemeente heeft aangegeven geen 

interesse te hebben in ons aanbod en laat hiermee weer een kans liggen om ons op een veilige locatie te 

plaatsen en zich aan de resultaatverplichting te houden. 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-31-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-gemeente-arnhem-tav-gewenste-

ligplaats-westervoortsedijk-93-die-weer-te-koop-staat.pdf 

 

Op 29 september 2020 publiceert de Gelderlander een artikel over de positieve reactie van de gemeenteraad 

van Renkum over het voorstel van K3-Delta om een locatie te ontwikkelen in het Gat van Moorlag / het grindgat 

om een oplossing te bieden voor het woonbotendossier. Wethouder van Dellen geeft aan “bereid te zijn tot een 

gesprek” maar uit de stukken die we hebben ontvangen naar aanleiding van ons WOB-verzoek blijkt hij en de 

heer Smits er achter de schermen alles aan gedaan te hebben om K3-Delta er van te overtuigen om deze 

oplossing te laten schieten en hebben beide heren zelfs eigenhandig de reactie die de gemeenteraad van 

Renkum gegeven had gewijzigd te hebben en ook de termijn binnen hoeveel tijd K3 dacht het plan te kunnen 

realiseren zodat ze de gemeenteraad van Arnhem konden misleiden en hun te doen geloven dat het gat van 

Moorlag geen optie zou zijn. Wij hebben deze informatie op 3 februari 2021 gedeeld met de 

onderzoekscommissie van de gemeenteraad maar daar is nog niets mee gebeurd. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-31-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-gemeente-arnhem-tav-gewenste-ligplaats-westervoortsedijk-93-die-weer-te-koop-staat.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-31-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-gemeente-arnhem-tav-gewenste-ligplaats-westervoortsedijk-93-die-weer-te-koop-staat.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-31-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-gemeente-arnhem-tav-gewenste-ligplaats-westervoortsedijk-93-die-weer-te-koop-staat.pdf
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2473451/Gaan-de-Arnhemse-woonboten-naar-Oosterbeek
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-03-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-de-gemeente-oplossing-woonbotendossier-gat-van-moorlag-onmogelijk-maakt.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-03-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-de-gemeente-oplossing-woonbotendossier-gat-van-moorlag-onmogelijk-maakt.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-08-31-bewoner-nieuwe-haven-mail-aan-gemeente-arnhem-tav-gewenste-ligplaats-westervoortsedijk-93-die-weer-te-koop-staat.pdf
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https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2473451/Gaan-de-Arnhemse-woonboten-naar-Oosterbeek 

 

Op 5 oktober 2020 dient de rechtshulp van één van de twee weduwen uit de Nieuwe Haven, die net beiden hun 

man zijn verloren, een klacht in wegens het niet nakomen van de afspraken door mevrouw Kleijwegt en de heer 

van de Logt en de trage afhandeling en het niet opleveren van de beloofde taxatierapporten. Ondanks deze 

klacht en alle vervolg e-mails van meerdere bewoners die nog op hun taxatierapport of een reactie wachten, 

blijven de desbetreffende ambtenaren en de wethouder nog vier maanden volhouden tegen de 

onderzoekscommissie en ons als woordvoerder van de bewoners in de Nieuwe Haven dat ze zich wel degelijk 

aan de afspraken houden, dat alle taxatierapporten zijn opgeleverd en dat er goed overleg is met de bewoners 

die geklaagd hebben. Op 1 februari 2021 hebben we meerdere voorbeelden en klachten van bewoners 

ingediend bij de onderzoekscommissie van de gemeenteraad. Een aantal weken daarna gaf de wethouder aan 

dat het om een vergissing zou gaan maar uit de reacties van de gemeente op de klachten en e-mails van de 

bewoners blijkt het om een bewuste vertragingstechniek te gaan om bewoners onder druk te zetten om een 

akkoord af te dwingen voor een zo laag mogelijk uitkoop bod. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-05-anker-rechtshulp-klacht-bewoner-nieuwe-haven-mbt-trage-

afwikkeling-uitkoop-procedure-woonboot-nieuwe-haven-arnhem.pdf  

 

 

Op 6 oktober 2020 stuurt onze advocaat een brief aan het College van B&W om onze voorkeuren aan te geven 

ten aanzien van de oplossingen en wijst de gemeente ook nogmaals op de plek aan de Westervoortsedijk 93 die 

te koop staat. 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2473451/Gaan-de-Arnhemse-woonboten-naar-Oosterbeek
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-05-anker-rechtshulp-klacht-bewoner-nieuwe-haven-mbt-trage-afwikkeling-uitkoop-procedure-woonboot-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-de-gemeente-arnhem-bewust-taxaties-achterhoud-en-bewoners-dupeert.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-05-anker-rechtshulp-klacht-bewoner-nieuwe-haven-mbt-trage-afwikkeling-uitkoop-procedure-woonboot-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-05-anker-rechtshulp-klacht-bewoner-nieuwe-haven-mbt-trage-afwikkeling-uitkoop-procedure-woonboot-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-06-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aan-college-en-gemeente-arnhem-mbt-voorkeuren-tav-de-oplossingen.pdf
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2473451/Gaan-de-Arnhemse-woonboten-naar-Oosterbeek
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-05-anker-rechtshulp-klacht-bewoner-nieuwe-haven-mbt-trage-afwikkeling-uitkoop-procedure-woonboot-nieuwe-haven-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-06-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aan-college-en-gemeente-arnhem-

mbt-voorkeuren-tav-de-oplossingen.pdf 

 

Op 6 oktober 2020 neemt de andere weduwe uit de Nieuwe Haven in paniek contact met ons op omdat ze door 

mevrouw Kleijwegt onder zware druk werd gezet t.a.v. het terras van haar woning die ze volgens de gemeente 

binnen een week uit de haven moest verwijderen terwijl ze een vergunning ondertekend door het College van 

B&W kon overleggen waaruit bleek dat het drijvende terras wel degelijk volgens de afspraak naast haar huis 

mocht liggen. 

Na onze boze email aan de wethouder, de heer Smits en mevrouw Kleijwegt kon het terras uiteindelijk blijven 

liggen. 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-06-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aan-college-en-gemeente-arnhem-mbt-voorkeuren-tav-de-oplossingen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-06-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aan-college-en-gemeente-arnhem-mbt-voorkeuren-tav-de-oplossingen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-06-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-onrechtmatig-handhavingsverzoek-onder-dwang-van-een-boete-gericht-aan-weduwe-met-woonboot-in-nieuwehaven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-06-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aan-college-en-gemeente-arnhem-mbt-voorkeuren-tav-de-oplossingen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-06-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aan-college-en-gemeente-arnhem-mbt-voorkeuren-tav-de-oplossingen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-06-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-onrechtmatig-handhavingsverzoek-onder-dwang-van-een-boete-gericht-aan-weduwe-met-woonboot-in-nieuwehaven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-06-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-onrechtmatig-handhavingsverzoek-onder-dwang-van-een-boete-gericht-aan-weduwe-met-woonboot-in-nieuwehaven-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-06-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-onrechtmatig-

handhavingsverzoek-onder-dwang-van-een-boete-gericht-aan-weduwe-met-woonboot-in-nieuwehaven-

arnhem.pdf 

Op 7 oktober 2020 bieden we nog een keer het uitgewerkte plan met de vier locaties in Stadsblokken 

Meinerswijk aan bij de gemeenteraad en het College van B&W als oplossing voor het woonbotendossier. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-07-arnhemspeil-uitwerking-4-aangeboden-oplossingen-voor-

stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf 

 

Op 7 oktober 2020 spreken we in voor de gemeenteraad over het ontbreken van gewenste ligplaatsen in het 

bestemmingsplan “Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk”. Tijdens het inspreken beantwoord de 

projectontwikkelaar KWP dat hij niet op de hoogte is van de twee moties van de gemeenteraad waarin de 

opdracht voor de gemeente Arnhem in is opgenomen om onze vier locaties binnen Stadsblokken Meinerswijk te 

onderzoeken als oplossing voor de woonboten op de ongewenst verklaarde locaties. 

 

2020-10-07-gemeente-arnhem-vaststelling-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem-video 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-06-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-onrechtmatig-handhavingsverzoek-onder-dwang-van-een-boete-gericht-aan-weduwe-met-woonboot-in-nieuwehaven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-06-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-onrechtmatig-handhavingsverzoek-onder-dwang-van-een-boete-gericht-aan-weduwe-met-woonboot-in-nieuwehaven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-06-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-onrechtmatig-handhavingsverzoek-onder-dwang-van-een-boete-gericht-aan-weduwe-met-woonboot-in-nieuwehaven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-07-arnhemspeil-uitwerking-4-aangeboden-oplossingen-voor-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-07-arnhemspeil-uitwerking-4-aangeboden-oplossingen-voor-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-07-arnhemspeil-uitwerking-4-aangeboden-oplossingen-voor-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://youtu.be/xdAzD8yvWWk
https://youtu.be/xdAzD8yvWWk
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-06-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-onrechtmatig-handhavingsverzoek-onder-dwang-van-een-boete-gericht-aan-weduwe-met-woonboot-in-nieuwehaven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-07-arnhemspeil-uitwerking-4-aangeboden-oplossingen-voor-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://youtu.be/xdAzD8yvWWk
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-07-arnhemspeil-awn-inbreng-rondetafelgesprekken-bestemmingsplan-

gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf  

 

Op 13 oktober 2020 hebben we een overleg met mevrouw Kleijwegt en de onderzoeker van Movares die 

ingehuurd is om onze 12 oplossingen te onderzoeken. We hebben dit gesprek met toestemming van mevrouw 

Kleijwegt opgenomen en uit het gesprek blijkt dat Movares nog maar één overleg heeft gehad om de opdracht 

te bespreken, dat nog niet duidelijk is wanneer de onderzoeker van start kan gaan, dat al wel duidelijk is dat hij 

gemiddeld één dag in de week de tijd heeft om aan het onderzoek te besteden en dat locaties buiten Arnhem 

buiten zijn opdracht zouden vallen. Dit ondanks dat de opdracht vanuit de moties van de gemeenteraad was om 

al onze oplossingen onderzocht moesten worden en dus ook die buiten Arnhem (en niet beperkt tot alleen onze 

12 oplossingen). 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-07-arnhemspeil-awn-inbreng-rondetafelgesprekken-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-07-arnhemspeil-awn-inbreng-rondetafelgesprekken-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-20-arnhemspeil-verzoek-inbreng-amendement-tav-opnemen-minimaal-aantal-extra-gewenste-ligplaatsen-in-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-07-arnhemspeil-awn-inbreng-rondetafelgesprekken-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
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Op 13 oktober 2020 sturen we de medewerker van Movares, de gemeenteraad en het College nog een keer 

een zeer goed uitgewerkte versie van de 12 oplossingen voor meerdere gewenste woonbootlocaties in Arnhem 

en verwijzen we nog een keer heel duidelijk naar de verplichting om gewenste locaties te ontwikkelen of aan te 

schaffen die in meer dan 30 officiële documenten van de gemeente Arnhem is vastgelegd. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-13-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-

woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf 

 

 

Op 13 oktober 2020 sturen we het College van B&W en de gemeenteraad nog een keer een ge-updatete versie 

van onze 12 oplossingen voor de ongewenst verklaarde woonboten in de Nieuwe Haven waaronder vier locaties 

die in Stadsblokken Meinerswijk gelegen zijn. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-13-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-

woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf 

 

 

Op 20 oktober 2020 ontvangt één van de twee oudere vrouwen waarvan net hun man is overleden een brief 

van Marc van de Logt, de jurist van de gemeente Arnhem, die de bewoners in de Nieuwe Haven voor een 

minimaal bedrag op basis van een ongewenste, tijdelijke en onveilige locatie in de Nieuwe Haven wil uitkopen. 

Hij stelt dat locaties in de Nieuwe Haven als minst kwalitatieve plekken van Arnhem worden aangemerkt en 

gewaardeerd worden op 125.000 euro.  

De gemeente Arnhem heeft aantoonbaar en zelf toegegeven dat ze zich niet aan de inspannings- en 

resultaatverplichtingen hebben gehouden om een nieuwe gewenste plek buiten de Nieuwe Haven te regelen en 

hebben door de jaren heen er alles aan gedaan om de locaties nog onwenselijker te maken door geen enkele 

rekening te houden met de bewoners omdat ze er toch tijdelijk lagen en verplaatst zouden worden. De gemeente 

heeft hier vervolgens nog een groot aantal ongewenst verklaarde woonboten bijgeplaatst uit andere locaties uit 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-13-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-13-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-13-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-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/2020-10-13-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-13-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-20-gemeente-arnhem-poging-tot-oplichting-van-weduwe-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-13-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-13-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
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Arnhem en waardeert nu de bewoners op basis van die ongewenste locatie. Dit is wel een hele makkelijke en 

goedkope manier om onder je verplichting uit te komen als gemeente. Daarnaast gebruikt de heer van de Logt in 

zijn verwijzing naar de verschillende locaties, gedateerde en onjuiste informatie voor zijn vergelijking en 

onderbouwing van de waarde.  

De heer van de Logt heeft als reactie op het verzoek van de bewoners om hun eigen taxatierapport in te mogen 

zien geantwoord dat de gemeente de taxatierapporten niet gaat opleveren omdat dit de onderhandelingspositie 

van de gemeente zou verzwakken. Deze insteek van de jurist van de gemeente staat haaks op de belofte die de 

gemeente gemaakt heeft vooraf aan het vaststellen van de Visie Nieuwe Haven aan de bewoners en de 

gemeenteraad. Die toezegging is driemaal gemaakt aan zowel de gemeenteraad als de bewoners. [04-12-2019] 

[10-12-2019] [15-12-2020] 6,5 maand na het aannemen van de “Visie Nieuwe Haven” wachten meerdere 

bewoners die eventueel uitgekocht willen worden nog steeds op een afspraak met de taxateur of het concept 

taxatierapport. 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-20-gemeente-arnhem-poging-tot-oplichting-van-weduwe-nieuwe-haven-

arnhem.pdf  

 

 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-04-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven-bijlage-3-brief-bewoners-nav-collegebesluit.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-10-gemeente-arnhem-ambtelijk-aangepast-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven.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/2020-10-20-gemeente-arnhem-poging-tot-oplichting-van-weduwe-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-20-gemeente-arnhem-poging-tot-oplichting-van-weduwe-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-20-gemeente-arnhem-poging-tot-oplichting-van-weduwe-nieuwe-haven-arnhem.pdf
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Op 2 november 2020 dienen we het zoveelste WOB-verzoek in om de informatie op te vragen die we nodig 

hebben om aan te tonen dat de wethouder en zijn ambtenaren stelselmatig onwaarheden vertellen ten koste 

van de bewoners uit de Nieuwe Haven. Het is nog nooit voorgekomen dat de gemeente Arnhem netjes op tijd 

de stukken oplevert op een normale manier. Het schrijven van dit document is zelfs nodig om een voorlopige 

voorziening aan te vragen om alsnog de stukken te ontvangen die de gemeente Arnhem al jaren weigert op te 

leveren. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-

voor-woonboten.pdf 

 

Op 2 november 2020 dienen we het zoveelste WOB-verzoek in om de informatie op te vragen die we nodig 

hebben om aan te tonen 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-toelichting-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-toelichting-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-

mbt-locaties-voor-woonboten.pdf 

 

 

Op 4 november 2020 stuurt de rechtshulp van één van de twee weduwen uit de Nieuwe Haven een brief aan de 

heer van de Logt als reactie op een veel te laag bod voor de ligplaats. Ondanks dat de gemeenteraad van 

Arnhem bepaald heeft dat de gemeente de uitkoop op een nette manier met de bewoners dient af te handelen 

en ondanks de meerdere beloftes van de wethouder dat hij het uitkooptraject op zo’n net mogelijke manier zal 

afronden doen zijn ambtenaren er alles aan om de bewoners voor een zo laag mogelijk bedrag uit te kopen en 

het leven zo onaangenaam mogelijk te maken in de tussentijd. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-04-ankerrechtshulp-reactie-aan-gemeente-mbt-onacceptabel-lage-

taxatie-woonbootbewoonster-weduwe-nieuwehaven-arnhem.pdf 

 

Op 10 november 2020 sturen we de gemeenteraad en het College van B&W een statusupdate sinds het 

aannemen van de “Visie Nieuwe Haven” en de twee moties die de bewoners zouden moeten beschermen tegen 

de ambtenaren en wethouder van Dellen. Ondanks dat er meerdere raadsleden bij ons over de vloer komen om 

ons verhaal aan te horen en beloftes maken dat ze er mee aan de slag gaan, verandert er weinig. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-toelichting-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-toelichting-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-04-ankerrechtshulp-reactie-aan-gemeente-mbt-onacceptabel-lage-taxatie-woonbootbewoonster-weduwe-nieuwehaven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-04-ankerrechtshulp-reactie-aan-gemeente-mbt-onacceptabel-lage-taxatie-woonbootbewoonster-weduwe-nieuwehaven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-04-ankerrechtshulp-reactie-aan-gemeente-mbt-onacceptabel-lage-taxatie-woonbootbewoonster-weduwe-nieuwehaven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-10-arnhemspeil-status-update-voor-oplossing-woonboten-nieuwe-haven-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-toelichting-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-toelichting-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-04-ankerrechtshulp-reactie-aan-gemeente-mbt-onacceptabel-lage-taxatie-woonbootbewoonster-weduwe-nieuwehaven-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-10-arnhemspeil-status-update-voor-oplossing-woonboten-nieuwe-haven-

arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf 

 

 

Op 10 november 2020 sturen we de heer van Elzen de onderzoeker van Movares en mevrouw Kleijwegt onze 

dertiende oplossing voor het woonbotendossier van de gemeente Arnhem. Het betreft een locatie voor 

gewenste ligplaatsen in het Rivierklimaatpark Ijsselpoort (aan de IJssel) aan de oost kant van Arnhem. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-10-arnhemspeil-mail-aan-movares-en-gemeente-arnhem-mbt-extra-

oplossing-woonbotendossier-tav-rivierklimaatpark-ijsselpoort.pdf 

 

 

Op 11 november 2020 voegen we de dertiende optie toe aan ons overzicht met oplossingen aangezien de 

plannen voor Rivierklimaatpark Ijsselpoort (aan de IJssel) concrete vormen begint aan te nemen. Die dertiende 

oplossing bespreken we ook met de medewerker van Movares. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-10-arnhemspeil-status-update-voor-oplossing-woonboten-nieuwe-haven-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-10-arnhemspeil-status-update-voor-oplossing-woonboten-nieuwe-haven-arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-10-arnhemspeil-mail-aan-movares-en-gemeente-arnhem-mbt-extra-oplossing-woonbotendossier-tav-rivierklimaatpark-ijsselpoort.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-10-arnhemspeil-mail-aan-movares-en-gemeente-arnhem-mbt-extra-oplossing-woonbotendossier-tav-rivierklimaatpark-ijsselpoort.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-10-arnhemspeil-mail-aan-movares-en-gemeente-arnhem-mbt-extra-oplossing-woonbotendossier-tav-rivierklimaatpark-ijsselpoort.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-11-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-11-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-

woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-26-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-

woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf  

 

 

Op 11 november 2020 sturen we een email naar mevrouw Kleijwegt en de heer van den Elzen (de onderzoeker 

van Movares) naar aanleiding van het gesprek van de dag ervoor waarin ze te kennen gaven dat het onderzoek 

naar de locaties nog niet eens was gestart en dat de heer van den Elzen maar één dag in de week zou krijgen om 

het onderzoek uit te voeren. We hebben te kennen gegeven dat we ons niet serieus genomen voelen en dat we 

niet vinden dat de gemeente de gemeenteraad van Arnhem serieus neemt doordat ze zich op meerdere 

manieren niet aan de aangenomen moties houden. Ondanks dat de gemeenteraad begin juli 2020 de motie 

heeft aangenomen om het budget van 3,5 miljoen te gebruiken voor onze 12 oplossingen indien mogelijk en 

ondanks de motie van begin juli 2020 waarin de gemeenteraad opdracht geeft aan de gemeente om onze 12 

oplossingen te onderzoeken en om het half jaar in een gedetailleerde brief  aan de gemeenteraad te 

rapporteren welke oplossingen onderzocht zijn en wat er voor nodig zou zijn om de oplossingen mogelijk te 

maken heeft de gemeente Arnhem nu bijna 9 maanden later (op het moment van schrijven van dit document) 

nog altijd geen gedetailleerde brief opgeleverd met de oplossingen die onderzocht zijn en hebben we nog altijd 

geen status update ontvangen van Movares waar we staan. Ons inziens komt dit omdat o.a. wethouder van 

Dellen en de heer Smits en mevrouw Kleijwegt liever het geld gebruiken voor het uitkopen van de woonboten 

dan om een oplossing mogelijk te maken waardoor bewoners op het water kunnen blijven wonen. Ze gaan 

hiermee rechtstreeks in tegen de opdracht van de gemeenteraad van Arnhem (alweer). 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-11-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-11-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-26-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-26-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-11-arnhemspeil-mail-aan-movares-en-gemeente-arnhem-mbt-de-late-en-beperkte-inzet-en-rapportage-van-movares-tav-het-onderzoek-naar-ligplaatsen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-niet-tussen-wal-en-schip-laten-vallen-bewoners.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-niet-tussen-wal-en-schip-laten-vallen-bewoners.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-voortgang-koers-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-voortgang-koers-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-11-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-11-arnhemspeil-mail-aan-movares-en-gemeente-arnhem-mbt-de-late-en-

beperkte-inzet-en-rapportage-van-movares-tav-het-onderzoek-naar-ligplaatsen.pdf 

 

Op 17 november 2020 hebben we nog een overleg met mevrouw Kleijwegt en de onderzoeker van Movares om 

onze eigen situatie en wensen te bespreken. Ook dit gesprek is met geluid en beeld opgenomen. Tijdens het 

gesprek uiten we ons ongenoegen over de onwaarheden die de betrokken ambtenaren vertellen en de manier 

hoe ze de bewoners behandelen. We wijzen op de meerdere mogelijkheden die de gemeente Arnhem bewust 

laat liggen om gewenste ligplaatsen op te leveren en we wijzen ook op een nieuwe mogelijkheid aan de 

Westervoortsedijk 93 die weer te koop wordt aangeboden en waarvan de bewoner heeft aangegeven dat hij de 

woonboot aan de gemeente wilt verkopen om een oplossing mogelijk te maken voor een bewoner op een 

ongewenst verklaarde locatie in de Nieuwe Haven. Mevrouw Kleijwegt bevestigt de gesprekken die de 

gemeente aan het voeren is met de desbetreffende bewoner en verklaart dat er twee en mogelijk drie 

gegadigden voor de plek zijn i.v.m. de eisen die gesteld worden aan de vorm van het onderwaterdeel van de 

woonboot mocht deze locatie door de gemeente Arnhem aangeschaft worden. Mevrouw Kleijwegt bevestigt 

dat wij één van die gegadigden zijn. 

 

 

Op 20 november mailt Rita Kleijwegt ons dat zij opnieuw wil praten over onze ponton. Op 3 augustus 2020 

kregen wij ook al een email van Rita Kleijwegt waarin zij ons sommeert onze ponton weg te halen. Onze ponton 

staat op onze ligplaatsvergunning en de ponton dient als buffer voor het geval een olietanker van de Shell uit 

koers raakt. De omruilactie tussen de woonboot en de ponton is uitgebreid meerdere keren besproken met 

mevrouw Kleijwegt en de havendienst en we zijn niet de enigen die getreiterd worden door de ambtenaren. 

Kort daarvoor was één van de weduwen aan de beurt die ook op een hele vervelende manier gesommeerd 

werd om haar drijvend terras te verwijderen uit de haven terwijl ze netjes een vergunning had die ondertekend 

was door het College van B&W specifiek voor het terras. Toen hebben we wethouder van Dellen, de heer Smits 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-11-arnhemspeil-mail-aan-movares-en-gemeente-arnhem-mbt-de-late-en-beperkte-inzet-en-rapportage-van-movares-tav-het-onderzoek-naar-ligplaatsen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-11-arnhemspeil-mail-aan-movares-en-gemeente-arnhem-mbt-de-late-en-beperkte-inzet-en-rapportage-van-movares-tav-het-onderzoek-naar-ligplaatsen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-20-arnhemspeil-verzoek-inbreng-amendement-tav-opnemen-minimaal-aantal-extra-gewenste-ligplaatsen-in-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2020-11-21-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-email-aan-gemeente-arnhem-mbt-het-treiteren-van-bewoners-in-de-nieuwe-haven-door-ambtenaren.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-11-arnhemspeil-mail-aan-movares-en-gemeente-arnhem-mbt-de-late-en-beperkte-inzet-en-rapportage-van-movares-tav-het-onderzoek-naar-ligplaatsen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-11-arnhemspeil-mail-aan-movares-en-gemeente-arnhem-mbt-de-late-en-beperkte-inzet-en-rapportage-van-movares-tav-het-onderzoek-naar-ligplaatsen.pdf
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en mevrouw Kleijwegt ook al moeten aanspreken op de oneerlijke en oneervolle wijze ze deze oudere dame 

behandelden. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2020-11-21-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-email-aan-gemeente-arnhem-

mbt-het-treiteren-van-bewoners-in-de-nieuwe-haven-door-ambtenaren.pdf 

 

 

Op 20 november 2020 sturen we de gemeenteraad en het College van B&W nogmaals een verzoek om 

gewenste locaties op te nemen in het bestemmingsplan voor Stadsblokken Meinerswijk. In ons verzoek is een 

korte opsomming opgenomen waaruit blijkt dat een amendement noodzakelijk is: 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-20-arnhemspeil-verzoek-inbreng-amendement-tav-opnemen-minimaal-

aantal-extra-gewenste-ligplaatsen-in-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk.pdf 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2020-11-21-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-email-aan-gemeente-arnhem-mbt-het-treiteren-van-bewoners-in-de-nieuwe-haven-door-ambtenaren.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2020-11-21-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-email-aan-gemeente-arnhem-mbt-het-treiteren-van-bewoners-in-de-nieuwe-haven-door-ambtenaren.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-20-arnhemspeil-verzoek-inbreng-amendement-tav-opnemen-minimaal-aantal-extra-gewenste-ligplaatsen-in-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-20-arnhemspeil-verzoek-inbreng-amendement-tav-opnemen-minimaal-aantal-extra-gewenste-ligplaatsen-in-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-20-arnhemspeil-verzoek-inbreng-amendement-tav-opnemen-minimaal-aantal-extra-gewenste-ligplaatsen-in-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2020-11-21-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-email-aan-gemeente-arnhem-mbt-het-treiteren-van-bewoners-in-de-nieuwe-haven-door-ambtenaren.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2020-11-21-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-email-aan-gemeente-arnhem-mbt-het-treiteren-van-bewoners-in-de-nieuwe-haven-door-ambtenaren.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2020-11-21-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-email-aan-gemeente-arnhem-mbt-het-treiteren-van-bewoners-in-de-nieuwe-haven-door-ambtenaren.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-20-arnhemspeil-verzoek-inbreng-amendement-tav-opnemen-minimaal-aantal-extra-gewenste-ligplaatsen-in-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk.pdf
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Op 23 november 2020 sturen we de gemeenteraad en het College van B&W een update met een voorbeeld 

waarmee we wederom laten zien dat de gemeente Arnhem er bewust voor kiest om oplossingen niet te 

benutten. De bewoner die al voor september had aangegeven zijn woonboot aan de Westervoortsedijk 93 te 

willen verkopen aan de gemeente Arnhem om een oplossing mogelijk te maken voor een bewoner op een 

ongewenst verklaarde locatie krijgt helemaal geen reactie meer van mevrouw Kleijwegt en de heer van de Logt. 

Het duurt vervolgens nog maanden en niet voordat wij eerst weer bij de onderzoekscommissie van de 

gemeenteraad meerdere keren aan de bel hebben moeten trekken voordat de bewoner weer een gesprek met 

de gemeente heeft over zijn ligplaats. De gemeente weigert echter zijn ligplaats op te kopen en zelfs als we 

aanbieden om het verschil tussen het hoogste bod van de gemeente en de minimale vraagprijs van de bewoner 

te overbruggen weigert de gemeente gebruik te maken van het aanbod.  

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-23-arnhemspeil-awn-gemeente-arnhem-kiest-er-voor-om-ligplaats-

westervoortsedijk-niet-aan-te-schaffen-en-komt-resultaatverplichting-niet-na.pdf 

 

 

Op 28 november 2020 publiceert de Gelderlander een artikel over het “discriminatiedossier” en de 

“doofpotaffaire” waar wethouder van Dellen en zijn topambtenaren bij betrokken zijn. Het College van B&W 

doet er alles aan om de informatie over dit dossier achter te houden voor de gemeenteraad en de pers en ook 

nadat de Collegeleden verzocht worden alle informatie over te dragen, houden zij berichten achter. Er komt een 

onafhankelijk onderzoeksbureau aan te pas om alle informatie boven water te halen. Uit dat onderzoek blijkt 

dat meerdere ambtenaren zich onveilig hebben gevoeld en ervaren hebben dat 'de waarheid' met voeten is 

getreden. Ambtenaren vinden bovendien dat ze geacht worden dingen op te schrijven die niet waar zijn. Er zou 

sprake zijn van een ‘integriteitskwestie’ en ze zouden niet meer als schrijver van een raadsbrief vermeld willen 

staan, omdat er onwaarheden in staan. Die spanningen zouden mogelijk ook op andere dossiers gevolgen 

hebben. De beweringen van wethouder Jan van Dellen over het discriminatierapport dat in een ambtelijke la 

verdween zijn onwaar, volgens Hans Siebers van de Universiteit die het onderzoek naar discriminatie uitvoerde. 

Wethouder Jan van Dellen (VVD) zou naar eigen zeggen stevige gesprekken hebben gevoerd met de ambtelijke 

organisatie over het achterhouden van het rapport, maar die stevige gesprekken kwamen niet voor in het 

feitenrelaas van het onderzoeksbureau dat de doofpot affaire onderzocht had. De onderzoeker zei dat hem 

daar niets van was gebleken. Wij hebben daarover een video gemaakt. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-23-arnhemspeil-awn-gemeente-arnhem-kiest-er-voor-om-ligplaats-westervoortsedijk-niet-aan-te-schaffen-en-komt-resultaatverplichting-niet-na.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-23-arnhemspeil-awn-gemeente-arnhem-kiest-er-voor-om-ligplaats-westervoortsedijk-niet-aan-te-schaffen-en-komt-resultaatverplichting-niet-na.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-23-arnhemspeil-awn-gemeente-arnhem-kiest-er-voor-om-ligplaats-westervoortsedijk-niet-aan-te-schaffen-en-komt-resultaatverplichting-niet-na.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/onderzoeker-haalt-uit-naar-gemeente-arnhem-er-wordt-een-partijtje-gelogen-zeer-onfatsoenlijk~aaee91df/
https://youtu.be/QM9gmNAANxg
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-23-arnhemspeil-awn-gemeente-arnhem-kiest-er-voor-om-ligplaats-westervoortsedijk-niet-aan-te-schaffen-en-komt-resultaatverplichting-niet-na.pdf
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https://www.gelderlander.nl/arnhem/onderzoeker-haalt-uit-naar-gemeente-arnhem-er-wordt-een-partijtje-

gelogen-zeer-onfatsoenlijk~aaee91df/ 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-19-arnhemspeil-het-arnhemse-doofpotcollege-en-moreel-corrupte-

ambtenaren.pdf  

 
https://youtu.be/QM9gmNAANxg  

 

Op 4 december 2020 hebben we wederom geen reactie ontvangen op ons WOB-verzoek en moeten we de 

gemeente Arnhem weer aanschrijven dat ze de behandeltermijn van ons verzoek aan het overschrijden zijn. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-

tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/onderzoeker-haalt-uit-naar-gemeente-arnhem-er-wordt-een-partijtje-gelogen-zeer-onfatsoenlijk~aaee91df/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/onderzoeker-haalt-uit-naar-gemeente-arnhem-er-wordt-een-partijtje-gelogen-zeer-onfatsoenlijk~aaee91df/
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-19-arnhemspeil-het-arnhemse-doofpotcollege-en-moreel-corrupte-ambtenaren.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-19-arnhemspeil-het-arnhemse-doofpotcollege-en-moreel-corrupte-ambtenaren.pdf
https://youtu.be/QM9gmNAANxg
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/onderzoeker-haalt-uit-naar-gemeente-arnhem-er-wordt-een-partijtje-gelogen-zeer-onfatsoenlijk~aaee91df/
https://youtu.be/QM9gmNAANxg
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
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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. 

“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.” 

De brief bestaat voornamelijk uit een lofzang hoe geweldig de ambtenaren wel niet bezig zijn en bevat ook een 

aantal onwaarheden. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat het concept taxatierapport “zoals afgesproken” 

ook naar de bewoners wordt verzonden. Mevrouw Kleijwegt, die verantwoordelijk is voor die brief ligt op dat 

zelfde moment met meerdere bewoners in de clinch omdat ze weigert om die taxatierapporten op te leveren. 

Ze houdt het vervolgens nog twee maanden vol om de taxatierapporten achter te houden ondanks deze brief 

aan de gemeenteraad.  

Ondanks de moties van de gemeenteraad waarin staat dat de gemeente Arnhem een uitgebreide rapportage 

dient op te leveren van de onderzochte locaties (waaronder de 12 van ons) benoemen de ambtenaren maar 

één enkele oplossing in deze update. Het betreft het gat van Moorlag / het grindgat waarin het stuk zit waarbij 

wethouder van Dellen de zin van de gemeenteraad van Renkum gewijzigd heeft om de belangstelling die de 

raad toonde weg te laten. Daarnaast heeft de heer Smits in dit stuk ervoor gezorgd dat de termijn binnen 

hoeveel tijd K3 had aangegeven de oplossing aan te kunnen leveren gewijzigd van “twee tot drie jaar” naar 

“vele jaren”. 

 

 

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/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
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Op 15 december 2020 stuurt de gemeente Arnhem een update naar de gemeenteraad over de stand van zaken 

m.b.t. het woonbotendossier. De gemeenteambtenaren houden zich niet de motie van 8 juli 2020 waarin de 

gemeenteraad de opdracht heeft meegeven elk half jaar een uitgebreide rapportage te geven van alle 

oplossingen die onderzocht zijn en daarin op te nemen wat eventuele belemmeringen zijn om ligplaatsen te 

realiseren. Ze benoemen één oplossing die afgevallen zou zijn.  

De oplossing die K3-Delta biedt in het grindgat / Gat van Moorlag zou afgevallen zijn omdat het plan niet binnen 

de gewenste tijd uitgevoerd zou kunnen worden. Uit de opgeleverde stukken naar aanleiding van ons WOB-

verzoek blijkt echter dat wethouder van Dellen en de heer Smits er alles aan gedaan hebben om K3-Delta er van 

te overtuigen om de oplossing voor het woonbotendossier van Arnhem onmogelijk te maken omdat de 

gemeente Arnhem financieel weinig zou willen bijdragen. Wethouder van Dellen blijkt zelfs een uitspraak van 

de gemeenteraad van Renkum veranderd te hebben in zijn verslag naar de gemeenteraad van Arnhem waarbij 

hij de Raad bewust misleidt. De heer Smits wijzigt de termijn van “twee tot drie” jaar die K3-Delta denkt nodig 

te hebben om het plan uit te voeren naar “drie tot vier” jaar in de communicatie gaan de gemeenteraad van 

Arnhem. We hebben deze informatie op 3 februari 2021 opgeleverd aan de onderzoekscommissie van de 

gemeenteraad. Hier is echter niets mee gebeurd. 

In deze statusupdate aan de gemeenteraad is ook nogmaals (derde keer) opgenomen dat de bewoners het 

taxatierapport opgesteld door de taxateur van de gemeente toegestuurd zouden krijgen. Twee en een halve 

maand later zitten een aantal bewoners echter nog steeds te wachten op het taxatierapport van de gemeente 

en worden daardoor financieel ontzettend benadeeld en een aantal bewoners is hierdoor een flink bedrag 

misgelopen. We hebben deze informatie op 1 februari 2021 opgeleverd aan de onderzoekscommissie van de 

gemeenteraad. Na enig aandringen heeft uiteindelijk eind februari / begin maart iedere bewoner die nog 

uitgekocht wilden worden het taxatierapport ontvangen. (7 maanden na het aannemen van de Visie Nieuwe 

Haven en de moties van de Raad) 

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

woonbotendossier-arnhem.pdf 

 

 

Op 16 december 2020 dienen een aantal partijen in de gemeenteraad nog een laatste motie in om ervoor te 

zorgen dat er extra gewenste ligplaatsen worden opgenomen in het bestemmingsplan om ervoor te zorgen dat 

de gemeente Arnhem aan de verplichting kan voldoen. De motie krijgt echter niet genoeg steun omdat de 

wethouders vooraf aangeven dat er al een verplichting ligt en dat het geen zin heeft om nog een motie in te 

dienen. Die motie die er al ligt wordt, zoals eerder beschreven, niet nageleefd. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-gemeente-arnhem-raadsbrief-stand-van-zaken-visie-nieuwe-haven-en-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-voortgang-koers-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-03-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-de-gemeente-oplossing-woonbotendossier-gat-van-moorlag-onmogelijk-maakt.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-de-gemeente-arnhem-bewust-taxaties-achterhoud-en-bewoners-dupeert.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/2020-12-16-gemeenteraad-arnhem-motie-bestemmingsplan-en-beeldkwaliteitsplan-stadsblokken-meinerswijk-20m362-woonbotendossier-arnhem.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-16-gemeenteraad-arnhem-motie-bestemmingsplan-en-

beeldkwaliteitsplan-stadsblokken-meinerswijk-20m362-woonbotendossier-arnhem.pdf 

 

Op 16 december 2020 organiseert vice-voorzitter Karin Kalthoff een “hartekreet” vanuit de gemeenteraad door 

middel van een email aan alle partijen in de gemeenteraad nadat ik de betrokken ambtenaren nogmaals als 

corrupt heb betiteld. Helaas zat de verslaggever van de Gelderlander die het woonbotendossier normaal 

behandeld ziek thuis en had de vervangende reporter niet door wat er gebeurde.  Echter, de reporter van de 

Omroep Gelderland zat ook al jaren op het woonbotendossier en had exact in de gaten wat er aan de hand was 

en publiceerde ook netjes in het artikel een link naar mijn reactie waarin ik mijn aantijging nogmaals herhaalde 

en deze uitgebreid onderbouwde. 

 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/hartenkreet-raad-arnhem-veiligheid-ambtenaren-is-in-het-geding-door-gedrag-inwoners~a1587c9a/
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-16-gemeenteraad-arnhem-motie-bestemmingsplan-en-beeldkwaliteitsplan-stadsblokken-meinerswijk-20m362-woonbotendossier-arnhem.pdf
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https://www.gelderlander.nl/arnhem/hartenkreet-raad-arnhem-veiligheid-ambtenaren-is-in-het-geding-door-

gedrag-inwoners~a1587c9a/ 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6614753/Actiegroepen-negeren-oproep-toon-te-matigen-Doe-

maar-aangifte 

 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/hartenkreet-raad-arnhem-veiligheid-ambtenaren-is-in-het-geding-door-gedrag-inwoners~a1587c9a/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/hartenkreet-raad-arnhem-veiligheid-ambtenaren-is-in-het-geding-door-gedrag-inwoners~a1587c9a/
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6614753/Actiegroepen-negeren-oproep-toon-te-matigen-Doe-maar-aangifte
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6614753/Actiegroepen-negeren-oproep-toon-te-matigen-Doe-maar-aangifte
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6614753/Actiegroepen-negeren-oproep-toon-te-matigen-Doe-maar-aangifte
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https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-17-jeroen-spaander-herhaling-van-mijn-aantijging-dat-een-aantal-

ambtenaren-betrokken-bij-het-woonbotendossier-van-arnhem-corrupt-zijn.pdf 

 

Op 19 december 2020 publiceert de Gelderlander weer een artikel over onze zaak en mijn aantijging aan het 

adres van de wethouder en zijn ambtenaren. Vice-voorzitter Karin Kalthoff vertelt weer een aantoonbare 

onwaarheid tegen de reporter van de Gelderlander door te stellen dat ze een “algemene oproep” had gedaan 

“Meneer voelt zich aangesproken”. De mail van mevrouw Kalthoff die ze aan alle partijen binnen de 

gemeenteraad verzonden heeft die specifiek over mij gaat is ondertussen allang in het bezit van de reporter van 

de Gelderlander. Deze besluit mevrouw Kalthoff echter niet te confronteren met haar onwaarheid. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-17-jeroen-spaander-herhaling-van-mijn-aantijging-dat-een-aantal-ambtenaren-betrokken-bij-het-woonbotendossier-van-arnhem-corrupt-zijn.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-17-jeroen-spaander-herhaling-van-mijn-aantijging-dat-een-aantal-ambtenaren-betrokken-bij-het-woonbotendossier-van-arnhem-corrupt-zijn.pdf
https://www.destentor.nl/arnhem/deze-man-daagt-de-arnhemse-politiek-uit-sleep-mij-maar-voor-de-rechter-br~a8e430f5/
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-17-jeroen-spaander-herhaling-van-mijn-aantijging-dat-een-aantal-ambtenaren-betrokken-bij-het-woonbotendossier-van-arnhem-corrupt-zijn.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-17-jeroen-spaander-herhaling-van-mijn-aantijging-dat-een-aantal-ambtenaren-betrokken-bij-het-woonbotendossier-van-arnhem-corrupt-zijn.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-17-jeroen-spaander-herhaling-van-mijn-aantijging-dat-een-aantal-ambtenaren-betrokken-bij-het-woonbotendossier-van-arnhem-corrupt-zijn.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-17-jeroen-spaander-herhaling-van-mijn-aantijging-dat-een-aantal-ambtenaren-betrokken-bij-het-woonbotendossier-van-arnhem-corrupt-zijn.pdf
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https://www.destentor.nl/arnhem/deze-man-daagt-de-arnhemse-politiek-uit-sleep-mij-maar-voor-de-rechter-

br~a8e430f5/ 

 

Op 18 december 2020 confronteren we wethouder van Dellen, de heer Thor Smits en mevrouw Kleijwegt 

nogmaals met hun onwaarheden en de beloftes die ze gemaakt hebben aan de Nationale Ombudsman t.a.v. de 

beloofde permanente gewenste veilige locatie. In deze email halen we twee quotes aan uit stukken van de 

Nationale Ombudsman, maar we vinden uiteindelijk vier quotes van de Nationale Ombudsman en één van Jacco 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-18-spaander-nationale-ombudsman-vermeldde-in-telegraaf-en-in-interventie-dat-spaander-in-2018-2019-een-nieuwe-gewenste-geschikte-ligplaats-zou-krijgen.pdf
https://www.destentor.nl/arnhem/deze-man-daagt-de-arnhemse-politiek-uit-sleep-mij-maar-voor-de-rechter-br~a8e430f5/
https://www.destentor.nl/arnhem/deze-man-daagt-de-arnhemse-politiek-uit-sleep-mij-maar-voor-de-rechter-br~a8e430f5/
https://www.destentor.nl/arnhem/deze-man-daagt-de-arnhemse-politiek-uit-sleep-mij-maar-voor-de-rechter-br~a8e430f5/
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van der Kaa, de ambtenaar van de gemeente Arnhem die verantwoordelijk is om de afspraken die gemaakt zijn 

met de Nationale Ombudsman om die beloftes na te komen. U ziet de vijf citaten hieronder: 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-14-mailwisseling-gemeente-arnhem-en-woonbootbewoner-nieuwe-

haven-mbt-omruilactie-ponton-woonboot-ombudsman-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/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-

nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-07-nationale-ombudsman-vragen-aan-gemeente-arnhem-tav-

woonboten-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf  

 

 

 

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-14-mailwisseling-gemeente-arnhem-en-woonbootbewoner-nieuwe-haven-mbt-omruilactie-ponton-woonboot-ombudsman-dossiernummer-201811428.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-14-mailwisseling-gemeente-arnhem-en-woonbootbewoner-nieuwe-haven-mbt-omruilactie-ponton-woonboot-ombudsman-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/2018-08-02-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/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-07-nationale-ombudsman-vragen-aan-gemeente-arnhem-tav-woonboten-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-07-nationale-ombudsman-vragen-aan-gemeente-arnhem-tav-woonboten-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-07-14-mailwisseling-gemeente-arnhem-en-woonbootbewoner-nieuwe-haven-mbt-omruilactie-ponton-woonboot-ombudsman-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/2018-09-08-telegraaf-column-nationale-ombudsman-mbt-veiligheid-ligplaats-nieuwe-haven-en-uitzicht-op-gewenste-ligplaats.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-02-07-nationale-ombudsman-vragen-aan-gemeente-arnhem-tav-woonboten-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier.pdf
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https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-

arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-06-13-nationale-ombudsman-gespreksverslag-burgemeester-marcouch-en-

nationale-ombudsman-reinier-van-zutphen-over-het-woonbotendossier-arnhem.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-18-spaander-nationale-ombudsman-vermeldde-in-telegraaf-en-in-

interventie-dat-spaander-in-2018-2019-een-nieuwe-gewenste-geschikte-ligplaats-zou-krijgen.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/docs/2019-06-13-nationale-ombudsman-gespreksverslag-burgemeester-marcouch-en-nationale-ombudsman-reinier-van-zutphen-over-het-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-06-13-nationale-ombudsman-gespreksverslag-burgemeester-marcouch-en-nationale-ombudsman-reinier-van-zutphen-over-het-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-18-spaander-nationale-ombudsman-vermeldde-in-telegraaf-en-in-interventie-dat-spaander-in-2018-2019-een-nieuwe-gewenste-geschikte-ligplaats-zou-krijgen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-18-spaander-nationale-ombudsman-vermeldde-in-telegraaf-en-in-interventie-dat-spaander-in-2018-2019-een-nieuwe-gewenste-geschikte-ligplaats-zou-krijgen.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-arnhem-1362596-zaaknummer-2019-00843.pdf
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Op 24 december 2020 reageren we op een email van mevrouw Kleijwegt die uitstel vraagt m.b.t. het opleveren 

van de stukken t.a.v. ons WOB-verzoek omdat het zo ontzettend veel stukken zouden zijn. Op zich is dat al een 

vreemde reactie aangezien het WOB-verzoek de stukken betrof die ze bij ons vorige WOB-verzoek niet 

opgeleverd had. Met het antwoord dat ze geeft, bevestigt ze dat ze ontzettend veel stukken niet opgeleverd 

heeft destijds. We geven aan dat ze genoeg tijd gehad heeft en we graag alvast alles opgeleverd willen krijgen 

wat ze gevonden heeft. Tot op de dag van vandaag wachten we nog steeds op oplevering van de opgevraagde 

stukken en dat is ook mede de reden voor het opstellen van dit document t.a.v. het aanvragen van een 

voorlopige voorziening. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-24-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-wob-verzoek-

woonbotendossier-arnhem-en-tevens-verdagingsbrief-zaaknr-535290.pdf 

  

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-24-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-wob-verzoek-woonbotendossier-arnhem-en-tevens-verdagingsbrief-zaaknr-535290.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-24-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-wob-verzoek-woonbotendossier-arnhem-en-tevens-verdagingsbrief-zaaknr-535290.pdf
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2021 
 

Op 5 januari 2021 sturen we de Nationale Ombudsman een e-mail m.b.t. het niet nakomen van de afspraken 

die de gemeente Arnhem met de Nationale Ombudsman heeft gemaakt t.a.v. het opleveren van onze geschikte, 

definitieve, gewenste en veilige ligplaats. Ondanks dat de Nationale Ombudsman in de advertentie van de 

Nationale Ombudsman in de Telegraaf, in de vragen van de Nationale Ombudsman aan het College van B&W, in 

de e-mail aan ons en de gemeente ter bevestiging van de afspraken die de gemeente gemaakt heeft en in de 

daadwerkelijke interventie van de Nationale Ombudsman heeft opgenomen dat de gemeente nog dat jaar 

(2018) een definitieve en gewenste plek voor ons zou regelen, is die afspraak niet nagekomen en liggen we drie 

en een half jaar na de aanvaring met de olietanker van de Shell nog altijd op een gevaarlijke tijdelijke en 

ongewenste locatie. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-05-arnhemspeil-brief-aan-nationale-ombudsman-mbt-niet-nakomen-

afspraak-aanbod-geschikte-definitieve-gewenste-en-veilige-ligplaats-zaaknr-2020-30804.pdf 

 

Op 6 januari 2021 dienen we een verzoek tot besluit en vaststelling dwangsom t.a.v. het nog altijd niet nemen 

van een besluit of geven van een reactie op ons WOB-verzoek. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-

verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-05-arnhemspeil-brief-aan-nationale-ombudsman-mbt-niet-nakomen-afspraak-aanbod-geschikte-definitieve-gewenste-en-veilige-ligplaats-zaaknr-2020-30804.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-05-arnhemspeil-brief-aan-nationale-ombudsman-mbt-niet-nakomen-afspraak-aanbod-geschikte-definitieve-gewenste-en-veilige-ligplaats-zaaknr-2020-30804.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-05-arnhemspeil-brief-aan-nationale-ombudsman-mbt-niet-nakomen-afspraak-aanbod-geschikte-definitieve-gewenste-en-veilige-ligplaats-zaaknr-2020-30804.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-05-arnhemspeil-brief-aan-nationale-ombudsman-mbt-niet-nakomen-afspraak-aanbod-geschikte-definitieve-gewenste-en-veilige-ligplaats-zaaknr-2020-30804.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
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Op 13 januari 2021 ontvangen we een reactie met excuses van de gemeente Arnhem op ons verzoek tot besluit 

en vaststelling dwangsom t.a.v. het overschrijden van de termijn van ons WOB-verzoek. Op het moment van 

schrijven van dit document, meer dan twee maanden na ontvangst van de excuses, hebben we nog altijd geen 

enkel document opgeleverd gekregen. Dit is dan ook mede de reden dat we dit document hebben moeten 

opstellen i.v.m. het aanvragen van een voorlopige voorziening. 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-

dwangsom-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf 

 

Op 17 januari 2021 publiceert de Gelderlander een artikel over de gekte op de Arnhemse woningmarkt. In 2020 

was er in Arnhem een gemiddelde stijging van 17,4% en volgens de Arnhemse makelaars zal die ontwikkeling 

zich ook in 2021 doorzetten. Deze gemiddelde stijging wordt echter niet meegenomen door de gemeente 

Arnhem in de waardebepaling van de woonboten in de Nieuwe Haven waardoor bewoners flink gedupeerd 

worden tijdens de uitkoopprocedure. 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/gekte-op-arnhemse-woningmarkt-kent-ook-tijdens-coronacrisis-geen-

grenzen-randstedelijke-woningzoekers-drijven-de-prijs-op~aa8acc5c/ 

 

 

Op 25 januari 2021 vernemen we van de bewoner van de Westervoortsedijk 93 die zijn woonboot en gewenste 

ligplaats aan de gemeente wil verkopen om daarmee een oplossing mogelijk te maken voor een bewoner op 

een ongewenst verklaarde locatie, dat er een verschil zit van 50.000 euro tussen het aanbod van de gemeente 

Arnhem (225.000 euro) en de vraagprijs van de bewoner (275.000 euro). Hij laat ons weten dat hij de dag erop 

een afspraak heeft met de gemeente om de mogelijkheden te bespreken maar geeft aan een hard hoofd te 

hebben in de bereidheid van de gemeente om met een hoger bedrag te komen en zet daar de consequentie op 

dat hij dan geen andere optie heeft dan de woonboot en ligplaats aan te bieden bij een makelaar om op de 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-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-tav-wob-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-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/gekte-op-arnhemse-woningmarkt-kent-ook-tijdens-coronacrisis-geen-grenzen-randstedelijke-woningzoekers-drijven-de-prijs-op~aa8acc5c/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/gekte-op-arnhemse-woningmarkt-kent-ook-tijdens-coronacrisis-geen-grenzen-randstedelijke-woningzoekers-drijven-de-prijs-op~aa8acc5c/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/gekte-op-arnhemse-woningmarkt-kent-ook-tijdens-coronacrisis-geen-grenzen-randstedelijke-woningzoekers-drijven-de-prijs-op~aa8acc5c/
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-25-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93-om-oplossing-mogelijk-te-maken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/gekte-op-arnhemse-woningmarkt-kent-ook-tijdens-coronacrisis-geen-grenzen-randstedelijke-woningzoekers-drijven-de-prijs-op~aa8acc5c/
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markt te zetten en dat hij al een gesprek gehad heeft met een makelaar die hem verzekerd heeft dat hij met 

gemak de vraagprijs zal halen.  

Wij sturen hierop met toestemming van de bewoner een email aan wethouder van Dellen, de heer Smits en 

mevrouw Kleijwegt met het aanbod om de 50.000 euro uit eigen zak mee te betalen om de oplossing niet te 

laten schieten. Onze advocaat herhaalt een aantal dagen het aanbod nogmaals nadat we te horen hebben 

gekregen dat de gemeente inderdaad niet hoger wil bieden dan 225.000 euro. Twee weken later moet onze 

advocaat het aanbod nogmaals herhalen en daarop ontvangen we een reactie van de heer Smits waarin hij ons 

aanbod weigert en daarmee de kans laat liggen om ons op een veilige plek te plaatsen en zich aan de 

resultaatverplichting te houden. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-25-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-gemeente-arnhem-met-bod-om-

mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93-om-oplossing-mogelijk-te-maken.pdf 

 

 

Op 27 januari 2021 herhaalt onze advocaat het aanbod nogmaals nadat we te horen hebben gekregen van de 

bewoner dat de gemeente inderdaad niet hoger wil bieden dan 225.000 euro. In het aanbod benoemt ze ook 

weer alle beloftes van de gemeente Arnhem aan de Nationale Ombudsman en het gevaar van onze ligplaats. 

Twee weken later moet onze advocaat het aanbod nogmaals herhalen en daarop ontvangen we een reactie van 

de heer Smits waarin hij ons aanbod weigert en daarmee wederom de kans laat liggen om ons op een veilige 

plek te plaatsen en zich aan de resultaatverplichting te houden. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-25-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93-om-oplossing-mogelijk-te-maken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-25-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93-om-oplossing-mogelijk-te-maken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-25-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93-om-oplossing-mogelijk-te-maken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-25-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93-om-oplossing-mogelijk-te-maken.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-

arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-27-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
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Op 19 januari 2021 sturen we het College van B&W en de gemeenteraad een statusupdate waarin we het niet 

nakomen van de afspraken door de wethouder van Dellen en zijn gemeente ambtenaren behandelen met 

betrekking tot de taxaties van de woonboten in de Nieuwe Haven en het niet handelen volgens de twee moties 

die de gemeenteraad in juli 2020 heeft aangenomen die als doel hadden om tot een nette afwikkeling te komen 

van het woonbotendossier van de gemeente Arnhem. We publiceren er ook weer een video bij. 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-19-arnhemspeil-status-update-mbt-taxatie-woonboten-nieuwe-haven-

woonbotendossier-arnhem.pdf 

 
https://youtu.be/6opE09fuP0M  

 

Op 26 januari 2021 stuurt de gemeente Arnhem ons een brief waarin ze aangeven dat het bestemmingsplan 

“Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk” vastgesteld hebben en dat we hiertegen in beroep kunnen 

gaan bij de Raad van State. In het bestemmingsplan zijn alsnog geen extra gewenste locaties opgenomen 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-19-arnhemspeil-status-update-mbt-taxatie-woonboten-nieuwe-haven-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-19-arnhemspeil-status-update-mbt-taxatie-woonboten-nieuwe-haven-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-19-arnhemspeil-status-update-mbt-taxatie-woonboten-nieuwe-haven-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://youtu.be/6opE09fuP0M
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-26-gemeente-arnhem-vaststelling-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-19-arnhemspeil-status-update-mbt-taxatie-woonboten-nieuwe-haven-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-19-arnhemspeil-status-update-mbt-taxatie-woonboten-nieuwe-haven-woonbotendossier-arnhem.pdf
https://youtu.be/6opE09fuP0M
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waardoor de gemeente Arnhem wederom niet aan de resultaat- en inspanningsverplichting kan voldoen. Dit is 

dan ook o.a. de reden waarom we beroep aantekenen tegen dit gebrekkige bestemmingsplan. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-26-gemeente-arnhem-vaststelling-bestemmingsplan-

gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf 

 

Op 28 februari 2021 sturen we de gemeente Arnhem een verzoek om t.a.v. ons WOB-verzoek de namen van de 

verantwoordelijke ambtenaren en wethouders zichtbaar te houden omdat er een zwaarwegend belang is m.b.t. 

de verantwoordelijkheid t.a.v. het in stand houden van onze tijdelijke, ongewenste en onveilige ligplaats. We 

hebben de informatie namelijk ook nodig om eventueel aangifte te doen tegen de hoofdverantwoordelijke 

personen i.v.m. de aanvaring met de olietanker en alle schade en trauma die dit heeft opgeleverd. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-28-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-

betrokkenen-in-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf 

 

Op 1 februari 2021 sturen we een email aan de onderzoekscommissie van de gemeenteraad met de uitleg en 

onderbouwing om aan te tonen dat wethouder van Dellen, de heer Smits en mevrouw Kleijwegt onwaarheden 

vertellen m.b.t. het opleveren van de taxatierapporten en sturen ook de klachten van de twee weduwen over 

de onmenselijke behandeling door de betrokken ambtenaren mee. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-26-gemeente-arnhem-vaststelling-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-26-gemeente-arnhem-vaststelling-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.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/2021-02-01-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-de-gemeente-arnhem-bewust-taxaties-achterhoud-en-bewoners-dupeert.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-26-gemeente-arnhem-vaststelling-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.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
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https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-

de-gemeente-arnhem-bewust-taxaties-achterhoud-en-bewoners-dupeert.pdf 

 

Op 1 februari 2021 ontvangen we een zeer beperkt aantal stukken van de gemeente Arnhem als reactie op ons 

WOB-verzoek en wordt aangegeven dat de gemeente Arnhem ondanks het zwaarwegende belang het niet 

nodig is om de namen van de betrokken medewerkers zichtbaar te laten. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-

mbt-locaties-voor-woonboten.pdf 

 

Op 2 februari 2021 sturen we wethouder van Dellen, de heer Smits en mevrouw Kleijwegt een reactie met onze 

bezwaren op het niet opleveren van een groot aantal stukken en de beslissing om ondanks het zwaarwegende 

belang alsnog niet de namen van de betrokkenen zichtbaar te laten. 

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/2021-02-02-arnhemspeil-reactie-op-besluit-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-ivm-indienen-verzoek-voorlopige-voorziening.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-de-gemeente-arnhem-bewust-taxaties-achterhoud-en-bewoners-dupeert.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-02-arnhemspeil-reactie-op-besluit-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-

mbt-locaties-voor-woonboten-ivm-indienen-verzoek-voorlopige-voorziening.pdf 

 

Op 3 februari 2021 sturen we een email aan de onderzoekscommissie van de gemeenteraad met de uitleg en 

onderbouwing om aan te tonen dat wethouder van Dellen en de heer Smits i.p.v. met onze oplossingen aan de 

slag te gaan er juist alles aan doen om die oplossingen onmogelijk te maken en zelfs aangeleverde teksten 

wijzigen om het te doen lijken of oplossingen niet mogelijk of wenselijk zouden zijn. 

 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-03-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-

de-gemeente-oplossing-woonbotendossier-gat-van-moorlag-onmogelijk-maakt.pdf 

 

Op 8 februari 2021 ontvangen we een brief van mevrouw Kleijwegt waarin ze aangeeft dat ze de stukken voor 

het WOB-verzoek van 15 december 2020 waarin we alle ontbrekende stukken opvragen die bij onze vorige 

WOB-verzoeken niet zijn opgeleverd, alsnog niet kan opleveren terwijl ze al verdaagd had tot 9 februari en het 

natuurlijk absurd is dat er blijkbaar zo ontzettend veel stukken niet zijn opgeleverd bij ons vorige WOB-

verzoeken dat ze drie maanden de tijd nodig hebben om die stukken alsnog aan te leveren. Op het moment van 

schrijven is de datum van 15 maart gepasseerd en hebben we nog geen enkel stuk opgeleverd gekregen. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-03-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-de-gemeente-oplossing-woonbotendossier-gat-van-moorlag-onmogelijk-maakt.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-gemeente-arnhem-nogmaals-verdaging-tav-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-zaaknummer-535290.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-arnhemspeil-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-op-voorstel-van-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-02-arnhemspeil-reactie-op-besluit-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-ivm-indienen-verzoek-voorlopige-voorziening.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-03-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-de-gemeente-oplossing-woonbotendossier-gat-van-moorlag-onmogelijk-maakt.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-03-arnhemspeil-mail-aan-onderzoekscommissie-met-onderbouwing-dat-de-gemeente-oplossing-woonbotendossier-gat-van-moorlag-onmogelijk-maakt.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-gemeente-arnhem-nogmaals-verdaging-tav-wob-verzoek-mbt-

ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-zaaknummer-535290.pdf 

 

Op 8 februari 2021 ontvangen we een reactie van mevrouw Kleijwegt op onze vorige email waarin we een lijst 

van zaken opnoemen waarvan we weten dat daar communicatie en documentatie over is die ze niet heeft 

opgeleverd naar aanleiding van ons WOB-verzoek. Ze reageert met het verzoek of ze nog twee weken extra de 

tijd kan krijgen om alsnog de stukken aan te leveren. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-gemeente-arnhem-reactie-op-bezwaar-mbt-ontbrekende-stukken-

wob-verzoek-en-toezegging-oplevering-aanvullende-stukken.pdf 

 

 

Op 8 februari 2021 versturen we nogmaals een reactie met onze bezwaren aan de heer van Dellen, de heer 

Smits en mevrouw Kleijwegt m.b.t. het niet opleveren van de stukken en het wederom uitstellen van de termijn 

van oplevering en verzoeken alle stukken zo spoedig mogelijk op te leveren zodra deze beschikbaar komen. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-verzoek-nog-weer-uitstel-tav-opleveren-wob-

communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-arnhem-tbv-voorlopige-voorziening.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-gemeente-arnhem-reactie-op-bezwaar-mbt-ontbrekende-stukken-wob-verzoek-en-toezegging-oplevering-aanvullende-stukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-gemeente-arnhem-reactie-op-bezwaar-mbt-ontbrekende-stukken-wob-verzoek-en-toezegging-oplevering-aanvullende-stukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-gemeente-arnhem-reactie-op-bezwaar-mbt-ontbrekende-stukken-wob-verzoek-en-toezegging-oplevering-aanvullende-stukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-verzoek-nog-weer-uitstel-tav-opleveren-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-arnhem-tbv-voorlopige-voorziening.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-gemeente-arnhem-nogmaals-verdaging-tav-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-zaaknummer-535290.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-gemeente-arnhem-reactie-op-bezwaar-mbt-ontbrekende-stukken-wob-verzoek-en-toezegging-oplevering-aanvullende-stukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-verzoek-nog-weer-uitstel-tav-opleveren-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-arnhem-tbv-voorlopige-voorziening.pdf
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Op 11 februari 2021 ontvangen we via de mail van mevrouw Kleijwegt een taxatierapport van onze ligplaats van 

de door de gemeente (via Lorijn) ingehuurde taxateur die zonder overleg en zonder onze toestemming een 

taxatie heeft gemaakt en daarbij een verboden-toegangbord heeft genegeerd en vanaf ons eigen terrein foto’s 

heeft gemaakt voor zijn taxatierapport. Het rapport was in opdracht van mevrouw Kleijwegt opgesteld en 

bevatte een groot aantal fouten. Er zaten zelfs foto’s in het taxatierapport van een heel andere straat die een 

kilometer verder op het industrieterrein gelegen is. De taxatiewaarde bleek na hertaxatie 70.000 euro te laag 

ingeschat wat overeen kwam met de taxaties die de heer van der Sluis bij andere bewoners had uitgevoerd, die 

stelselmatig veel te laag werden getaxeerd. Er waren al meerdere klachten ingediend door andere bewoners 

over de manier van handelen van de gemeente en de taxateur en wij hebben ook bij zowel de gemeente als de 

aangesloten bedrijven een klacht ingediend tegen deze meneer. De klachten bij de EMCI zijn op dit moment nog 

in behandeling. 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-11-arnhemspeil-klacht-bij-emci-over-niek-van-der-sluis-van-drijvend-

wonen-mbt-ondeugdelijke-taxaties-woonboten-nieuwe-haven-arnhem.pdf 

 

Op 12 februari 2021 schrijft onze advocaat een brief aan het College van B&W en de betrokken ambtenaren 

waarin ze ons aanbod herhalen om mee te betalen aan het bod van de gemeente Arnhem t.a.v. de aanschaf van 

de gewenste ligplaats aan de Westervoortsedijk 93 om het gat tussen de vraagprijs en de prijs die de gemeente 

bereid is om te betalen (225.000 euro) te dichten zodat deze optie niet verloren gaat. De bewoner had al 

aangegeven indien de gemeente niet hoger zou bieden hij de woonboot en ligplaats op de markt zou zetten en 

hiermee zou weer een mogelijkheid verloren gaan voor de gemeente Arnhem om ons uit de gevarenzone te 

halen en zich aan de resultaatverplichting te houden. De gemeente weigert echter ons aanbod en op het 

moment van schrijven van dit document staat de Westervoortsedijk 93 nog steeds te koop. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-11-arnhemspeil-klacht-bij-emci-over-niek-van-der-sluis-van-drijvend-wonen-mbt-ondeugdelijke-taxaties-woonboten-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-12-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-12-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-

arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf 

 

 

Op 15 februari 2021 ontvangen we een reactie van mevrouw Kleijwegt op onze klachten over de taxateur van 

de gemeente Arnhem die zonder overleg of onze toestemming een taxatierapport heeft opgesteld voor onze 

ligplaats en daarbij een verboden-toegangsbord heeft genegeerd om vanaf ons eigen terrein foto’s te maken 

voor zijn ondeugdelijke taxatie waarbij hij de taxatiewaarde volgens de hertaxatie van twee maanden later op 

70.000 euro te laag inschat net zoals hij al bij een aantal andere bewoners gedaan heeft om de prijs voor de 

gemeente zo laag mogelijk te krijgen. In de email van mevrouw Kleijwegt heeft ze een nieuwe versie van het 

taxatierapport toegevoegd waarin ze een groot aantal fouten heeft gecorrigeerd en een lijst heeft aangeleverd 

van alle correcties maar de foto’s van een andere straat en een kilometer verder op het industrieterrein zitten 

er nog in en de taxatiewaarde is nog steeds 70.000 euro te laag. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-15-gemeente-arnhem-correcties-en-nieuwe-versie-van-ondeugdelijke-

taxatie-drijvend-wonen-westervoortsedijk-85.pdf 

 

 

Op 16 februari 2021 ontvangt onze advocaat een reactie van de heer Thor Smits waarin hij ons aanbod weigert 

om mee te betalen aan het bod van de gemeente Arnhem t.a.v. de aanschaf van de gewenste ligplaats aan de 

Westervoortsedijk 93 om het gat tussen de vraagprijs en de prijs die de gemeente bereid is om te betalen 

(225.000 euro) te dichten zodat deze optie niet verloren gaat.  

De bewoner had al aangegeven indien de gemeente niet hoger zou bieden, hij de woonboot en ligplaats op de 

markt zou zetten en hiermee zou weer een mogelijkheid verloren gaan voor de gemeente Arnhem om ons uit 

de gevarenzone te halen en zich aan de resultaatverplichting te houden. Daarnaast duperen ze ook andere 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-12-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-12-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-15-gemeente-arnhem-correcties-en-nieuwe-versie-van-ondeugdelijke-taxatie-drijvend-wonen-westervoortsedijk-85.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-16-gemeente-arnhem-brief-aan-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-met-weigering-aanbod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-12-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-12-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-brief-aan-college-en-gemeente-arnhem-met-bod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-15-gemeente-arnhem-correcties-en-nieuwe-versie-van-ondeugdelijke-taxatie-drijvend-wonen-westervoortsedijk-85.pdf
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bewoners omdat er weer een mogelijke oplossing verloren gaat en de kansen voor de overige bewoners 

daarmee ook af nemen. De gemeente weigert echter ons aanbod en op het moment van schrijven van dit 

document staat de Westervoortsedijk 93 nog steeds te koop. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-16-gemeente-arnhem-brief-aan-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-met-

weigering-aanbod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf 

 

Op 16 februari 2021 beginnen de opnames van BNN/VARA die een minidocumentaire aan het maken zijn voor 

het programma “Opstandelingen” met Sophie Hilbrand over het woonbotendossier van de gemeente Arnhem. 

De opnames duren in totaal vijf weken en de minidocumentaire wordt in juli 2021 uitgezonden. Tijdens de 

opnames geeft Sophie aan dat dit het derde seizoen is van Opstandelingen maar dat ze nog geen zaak zo erg is 

tegen gekomen als die van ons.  

https://www.bnnvara.nl/opstandelingen 

 

Op 3 maart 2021 belt de heer Kroes van Juridische Zaken van de gemeente Arnhem. We bespreken met hem 

onze bezwaren op de reacties van de gemeente Arnhem op onze WOB-verzoeken. Hij spreekt af dat hij gaat 

uitzoeken wat er aan de hand is. 

 

Op 4 maart 2021 publiceerde de Gelderlander een artikel over het uitbaggeren van de Defensiehaven. Een actie 

die benodigd is om zes i.p.v. drie nieuwe gewenste ligplaatsen te kunnen creëren en waarvoor in 2019 al budget 

beschikbaar is gesteld door de gemeente Arnhem. De verantwoordelijke ambtenaar voor het baggeren vertelt 

https://www.bnnvara.nl/opstandelingen
https://www.bnnvara.nl/opstandelingen
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-09-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-arnhem-verzoek-bevestiging-bezwaar-en-aanlevering-wob-stukken.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/uitbaggeren-defensiehaven-moet-droogligging-woonboten-verhelpen-reikhalzend-naar-uitgekeken~aef38b9d/
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-16-gemeente-arnhem-brief-aan-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-met-weigering-aanbod-om-mee-te-betalen-aan-westervoortsedijk-93.pdf
https://www.bnnvara.nl/opstandelingen
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de reporter van de Gelderlander echter dat het baggeren niets te maken heeft met de mogelijke verhuizing van 

de woonboten die nu in de Arnhemse Nieuwe Haven liggen. We hebben vervolgens bij de onderzoekscommissie 

van de gemeenteraad aan de bel getrokken en die heeft met wethouder van Dellen gesproken. Deze zou 

hebben aangegeven dat de ambtenaar het mis had en dat ze wel degelijk bezig waren met een mogelijke 

oplossing in de Defensiehaven. Wij hebben echter geen enkel vertrouwen meer in de woorden van wethouder 

van Dellen en kunnen er niet vanuit gaan dat wij dit moeten geloven. 

 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/uitbaggeren-defensiehaven-moet-droogligging-woonboten-verhelpen-

reikhalzend-naar-uitgekeken~aef38b9d/ 

 

Op 5 maart 2021 dient onze advocaat het beroepschrift in bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan 

“Gebiedsontwikkeling Stadsblokken/Meinerswijk Arnhem” op basis van het ontbreken van (onderzoek naar) 

gewenste ligplaatsen. 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/uitbaggeren-defensiehaven-moet-droogligging-woonboten-verhelpen-reikhalzend-naar-uitgekeken~aef38b9d/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/uitbaggeren-defensiehaven-moet-droogligging-woonboten-verhelpen-reikhalzend-naar-uitgekeken~aef38b9d/
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-05-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-beroepschrift-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/uitbaggeren-defensiehaven-moet-droogligging-woonboten-verhelpen-reikhalzend-naar-uitgekeken~aef38b9d/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/uitbaggeren-defensiehaven-moet-droogligging-woonboten-verhelpen-reikhalzend-naar-uitgekeken~aef38b9d/
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https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-05-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-beroepschrift-bestemmingsplan-

gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf 

 

Op 8 maart 2021 stuurt onze advocaat de tweede versie van het stuk dat u nu zit te lezen (productie 13) naar 

de Raad van State t.a.v. het beroepschrift op bestemmingsplan “Gebiedsontwikkeling Stadsblokken / 

Meinerswijk.” 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-08-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-van-productie-13-inzake-

beroep-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-05-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-beroepschrift-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-05-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-beroepschrift-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-08-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-van-productie-13-inzake-beroep-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-08-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-van-productie-13-inzake-beroep-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-08-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-van-productie-13-inzake-beroep-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-05-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-beroepschrift-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-05-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-beroepschrift-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-08-advocaat-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-van-productie-13-inzake-beroep-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
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Op 9 maart 2021 sturen we een email naar en op verzoek van de heer Kroes van Juridische Zaken van de 

gemeente Arnhem met alle links naar onze WOB-verzoeken en de bezwaren. Op 3 maart hebben we een 

uitgebreid telefonisch gesprek gehad dat we hebben opgenomen om onze WOB-verzoeken en bezwaren door 

te spreken en op 9 maart heeft de heer Kroes nog een keer contact opgenomen om alle stukken op te vragen 

die we vervolgens via de mail doorgestuurd hebben. Op 11 maart sturen we nog een keer een email om te 

vragen of hij genoeg informatie had om met ons bezwaar aan de slag te gaan. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-09-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-

arnhem-verzoek-bevestiging-bezwaar-en-aanlevering-wob-stukken.pdf 

 

 

Op 10 maart 2021 ontvangen we eindelijk de brief die wethouder van Dellen, de heer Smits en mevrouw 

Kleijwegt al maanden beloven waarin de voorwaarden voor de uitkoopregeling zijn opgenomen. Deze brief 

komt 8 maanden te laat aangezien de moties [1] [2] en de Visie Nieuwe Haven al op 8 juli 20 zijn aangenomen 

door de gemeenteraad. Ondertussen is al bijna de helft van de resterende bewoners die op een tijdelijke en 

ongewenst verklaarde ligplaats terecht zijn gekomen voor minimaal 50.000 euro gedupeerd. In de brief wordt 

nog eens benadrukt dat taxatie zal plaatsvinden op basis van de huidige ligplaats in de Nieuwe Haven die al 

sinds 2004 ongeschikt is verklaard voor bewonen.  

De gemeente heeft een aantal bewoners het leven zo zuur gemaakt dat ze al blij zijn dat ze eindelijk een nieuw 

leven kunnen beginnen en hebben eieren voor hun geld gekozen. Ze hadden recht op een gewenste ligplaats 

buiten de Nieuwe Haven die opgenomen zou zijn in het bestemmingsplan zoals ook alle overige 

woonbootbewoners hebben gekregen de afgelopen 20 jaar. De vermindering in waarde ligt tussen de 50.000 

euro en 250.000 euro en deze mensen hebben ook nog eens jaren onnodig in de stress en ellende gewoond 

dankzij ambtenaren die tegen de afspraken, opdrachten en verplichtingen in, hen geen nieuwe plek hebben 

gegeven. 

Voor ons persoonlijk betekent het dat we ondanks dat de gemeente nu een mogelijkheid heeft om voor ons per 

direct een veilige gewenste ligplaats aan te schaffen ervoor kiest om ons nog eens tien maanden op de huidige 

ongewenste, tijdelijke en onveilige locatie te laten liggen ondanks dat in de vorige update nog aangegeven werd 

dat de Shell Nederland onze locatie gevaarlijk vindt i.v.m. de dagelijks passerende olietankers. Wij hebben zelfs 

aangeboden om 50.000 euro zelf bij te betalen om het gat tussen wat de gemeente redelijk vindt om te betalen 

voor de te koop staande ligplaats aan de Westervoortsedijk 93 op te vullen zodat de bewoner die hem te koop 

heeft aangeboden akkoord gaat. En nog kiezen de gemeente ambtenaren er bewust voor ons deze optie niet te 

benutten. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-09-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-arnhem-verzoek-bevestiging-bezwaar-en-aanlevering-wob-stukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-10-gemeente-arnhem-stand-van-zaken-woonboten-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-niet-tussen-wal-en-schip-laten-vallen-bewoners.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-voortgang-koers-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-09-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-arnhem-verzoek-bevestiging-bezwaar-en-aanlevering-wob-stukken.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-10-gemeente-arnhem-stand-van-zaken-woonboten-nieuwe-haven.pdf 

 

Op 11 maart 2021 sturen we nogmaals een email naar de heer Kroes van Juridische Zaken van de gemeente 

Arnhem met de vraag of ze met ons bezwaar aan de slag gaan en of de WOB-stukken alsnog opgeleverd gaan 

worden. Op 3 maart hebben we een uitgebreid telefonisch gesprek gehad om onze bezwaren door te spreken 

en op 9 maart heeft de heer Kroes nog een keer contact gezocht alle stukken op te vragen die we hem toen via 

de mail doorgestuurd hebben.  

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-11-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-

arnhem-nogmaals-verzoek-bevestiging-bezwaar-en-aanlevering-wob-stukken.pdf 

 

 

Op 12 maart 2021 publiceert de Omroep Gelderland een artikel over de voortgang van het woonbotendossier. 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6798991/Arnhem-vindt-oplossing-voor-deel-van-ongewenste-

woonboten 

 

 

Op 12 maart 2021 ontvangen we via BNN/VARA het “onafhankelijke” rapport van onderzoeksbureau Peutz 

opgesteld in opdracht van de KEMA waarin een handgetekende kaart van de risicocontouren en geluidszones is 

opgenomen voor o.a. de Defensiehaven. Ondanks dat we al meerdere WOB-verzoeken hebben ingediend om 

de stukken voor o.a. de Defensiehaven op te vragen bij de gemeente Arnhem hebben we dit document nooit 

eerder ontvangen. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-11-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-arnhem-nogmaals-verzoek-bevestiging-bezwaar-en-aanlevering-wob-stukken.pdf
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6798991/Arnhem-vindt-oplossing-voor-deel-van-ongewenste-woonboten
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-10-gemeente-arnhem-stand-van-zaken-woonboten-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-06-29-kema-oplevering-rapport-peutz-geluidscontouren-defensiehaven-en-rosandepolder-aan-college-van-benw-arnhem-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-10-gemeente-arnhem-stand-van-zaken-woonboten-nieuwe-haven.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-11-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-arnhem-nogmaals-verzoek-bevestiging-bezwaar-en-aanlevering-wob-stukken.pdf
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6798991/Arnhem-vindt-oplossing-voor-deel-van-ongewenste-woonboten
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De handgetekende kaart uit het rapport van Peutz blijkt echter niet overeen te komen met de daadwerkelijke 

kaart en is dusdanig gefabriceerd  om het te doen lijken alsof de risicocontouren en geluidszone van 50 meter 

over de plek komt te vallen waar de drie tot zes gewenste woonbootlocaties zouden moeten komen.  

Het “onafhankelijke” rapport is op 29 juni 2012 aangeleverd door KEMA directeur Bas Verhoeven die connecties 

heeft met wethouder van Dellen en de vorige wethouder Margreet van Gastel. Zo gaat dat in Nederland. De 

overheid draagt geen zorg en verantwoordelijkheid voor burgers en hoeft zich niet te houden aan afspraken en 

verplichtingen als het maar een betrouwbare partner is voor het bedrijfsleven. Ook bij deze mogelijke oplossing 

die bewust onmogelijk wordt gemaakt is de heer Kalsbeek betrokken. 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-12-arnhemspeil-kema-leverde-een-ondeugdelijk-veiligheidsrapport-op-

over-de-defensiehaven-in-arnhem-om-woonboten-te-weren.pdf 

 

Op 18 maart 2021 nemen we nogmaals contact op met de heer Kroes van Juridische Zaken van de gemeente 

Arnhem om te vragen wanneer hij met ons bezwaar aan de slag gaat en of de WOB-stukken alsnog opgeleverd 

gaan worden. Hij antwoordt dat hij de afgelopen dagen druk bezig is geweest met de verkiezingen en dat hij er 

begin volgende week mee aan de slag zou gaan.  

Ondertussen is ook de termijn verlopen van 15 maart die mevrouw Kleijwegt als uiterlijke datum heeft 

opgegeven dat ze alsnog de WOB-stukken zou opleveren m.b.t. alle stukken die de gemeente nog niet heeft 

opgeleverd naar aanleiding van de vorige WOB-verzoeken. De gemeente Arnhem heeft de stukken nog altijd 

niet opgeleverd. 

Wij liggen ondertussen nog altijd op een gevaarlijke tijdelijke locatie terwijl de gemeente al een ligplaats 

beschikbaar heeft om ons uit de gevarenzone te halen en eindelijk aan de resultaatverplichting te voldoen en ze 

hebben ook nog de locatie aan de Westervoortsedijk 93 die ze niet willen aanschaffen als oplossing ondanks dat 

we aangegeven hebben dat we daaraan mee willen betalen.  

Wij gaan nu naar de rechter voor een voorlopige voorziening om ervoor te zorgen dat de gemeente Arnhem alle 

stukken oplevert en alle namen van ambtenaren en wethouders zichtbaar houdt zodat we een kortgeding 

kunnen opstarten en eventueel aangifte kunnen doen tegen de verantwoordelijke ambtenaren en wethouder. 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-12-arnhemspeil-kema-leverde-een-ondeugdelijk-veiligheidsrapport-op-over-de-defensiehaven-in-arnhem-om-woonboten-te-weren.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-12-arnhemspeil-kema-leverde-een-ondeugdelijk-veiligheidsrapport-op-over-de-defensiehaven-in-arnhem-om-woonboten-te-weren.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-door-de-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-12-arnhemspeil-kema-leverde-een-ondeugdelijk-veiligheidsrapport-op-over-de-defensiehaven-in-arnhem-om-woonboten-te-weren.pdf
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https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-

van-wob-stukken-door-de-gemeente-arnhem.pdf 

 

Op 19 maart 2021 ontvangen we de afwijzing van de gemeente Amsterdam voor de omgevingsvergunning voor 

het afmeren van onze woonboot de Orion-3 op de nog te ontwikkelen locatie aan de Haringbuisdijk waar de 

enige gewenste ligplaatslocatie in Nederland voor een woonboot met onze afmetingen. De ligplaatsen zijn nog 

in aanbouw, zouden binnen nu en twee jaar opgeleverd worden en de goedkoopste ligplaats kost 275.000 euro. 

Het is voor ons onmogelijk om binnen Nederland een andere gewenste ligplaats voor onze woonboot te kopen 

ondanks een zeer uitgebreide speurtocht. We zijn dus aangewezen op de medewerking van de gemeente 

Arnhem voor het nakomen van de resultaatverplichting uit 2007. Een verplichting waar de gemeente zich tot op 

heden niet aan heeft gehouden en waarvoor ze al meerdere keren voor bevestigd hebben dat ze daarvoor geen 

inspanning aan het verrichten zijn. 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-19-gemeente-amsterdam-weigering-omgevingsvergunning-voor-het-

afmeren-van-woonschip-orion-3-locatie-haringbuisdijk-d2021-197352.pdf  

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-19-gemeente-amsterdam-weigering-omgevingsvergunning-voor-het-

afmeren-van-woonschip-orion-3-locatie-haringbuisdijk-b003-fotoboekje-d2021-197354.pdf  

 

Ondanks dat de gemeenteraad begin juli 2020 de motie heeft aangenomen om het budget van 3,5 miljoen te 

gebruiken voor onze 12 oplossingen indien mogelijk en ondanks de motie van begin juli 2020 waarin de 

gemeenteraad opdracht geeft aan de gemeente om onze 12 oplossingen te onderzoeken en om het half jaar in 

een gedetailleerde brief  aan de gemeenteraad te rapporteren welke oplossingen onderzocht zijn en wat er 

voor nodig zou zijn om de oplossingen mogelijk te maken, heeft de gemeente Arnhem nu bijna 9 maanden later 

(op het moment van schrijven van dit document) nog altijd geen gedetailleerde brief opgeleverd met de 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-door-de-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-door-de-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-19-gemeente-amsterdam-weigering-omgevingsvergunning-voor-het-afmeren-van-woonschip-orion-3-locatie-haringbuisdijk-d2021-197352.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-19-gemeente-amsterdam-weigering-omgevingsvergunning-voor-het-afmeren-van-woonschip-orion-3-locatie-haringbuisdijk-d2021-197352.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-19-gemeente-amsterdam-weigering-omgevingsvergunning-voor-het-afmeren-van-woonschip-orion-3-locatie-haringbuisdijk-d2021-197352.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-19-gemeente-amsterdam-weigering-omgevingsvergunning-voor-het-afmeren-van-woonschip-orion-3-locatie-haringbuisdijk-b003-fotoboekje-d2021-197354.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-19-gemeente-amsterdam-weigering-omgevingsvergunning-voor-het-afmeren-van-woonschip-orion-3-locatie-haringbuisdijk-b003-fotoboekje-d2021-197354.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-niet-tussen-wal-en-schip-laten-vallen-bewoners.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-niet-tussen-wal-en-schip-laten-vallen-bewoners.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeente-arnhem-raadsbesluit-vaststelling-visie-nieuwe-haven-arnhem-aangenomen-motie-voortgang-koers-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-door-de-gemeente-arnhem.pdf
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oplossingen die onderzocht zijn en hebben we nog altijd geen statusupdate ontvangen van Movares over hun 

bevindingen. Ons inziens komt dit omdat o.a. wethouder van Dellen en de heer Smits en mevrouw Kleijwegt 

liever het geld gebruiken voor het uitkopen van de woonboten dan om een oplossing mogelijk te maken 

waardoor bewoners op het water kunnen blijven wonen. Ze gaan hiermee rechtstreeks in tegen de opdracht 

van de gemeenteraad van Arnhem (alweer). 

 

Op 21 maart 2021 hebben we een verzoek voor een voorlopige voorziening ingediend bij de Rechtbank 

Gelderland t.b.v. het opleveren van alle WOB-stukken die de gemeente Arnhem stelselmatig achterhoudt. 

Hieronder hebben we onze meerdere redenen voor het vaststellen van onverwijlde spoed benoemd: 

• Vaststellen van de verantwoordelijken voor het niet voldoen aan de verplichtingen, afspraken, 

raadsopdrachten, moties en rechterlijke uitspraken. 

• Vaststellen van de verantwoordelijken voor het bewust in stand houden van de tijdelijke, gevaarlijke 

ligplaats ondanks drie onafhankelijke veiligheidsonderzoeken, 60 incidenten, 18 aanvaringen en een 

aanvaring met een olietanker met onze woonboot en ons gezin. 

• Het opstellen van bezwaar en verdediging naar aanleiding van de aankondiging t.a.v. het intrekken van 

de ligplaatsvergunning en opstarten van de onteigeningsprocedure. 

• Het tegengaan van de beperking in onze mogelijkheden tot: 

o Het leveren van informatie voor de onderzoekscommissie naar het woonbotendossier door de 

gemeenteraad van Arnhem. 

o Het leveren van informatie aan het onderzoeksbureau Movares ten aanzien van het 

onderzoeken van onze oplossingen. 

o Het indienen van beroep tegen de bestemmingsplannen waarin niet aan de 

resultaatverplichting voldaan wordt. 

o Klachten en eventueel aangiftes indienen tegen ambtenaren of wethouders. 

o Indienen van schadeclaims naar aanleiding van het onrechtmatig in stand houden van onze 

tijdelijke, ongewenste en onveilige ligplaats met als gevolg het verlies van twee 

ondernemingen, schade aan onze gezondheid en een aanvaring met een olietanker met als 

resultaat 25.000 euro schade en een groot trauma voor ons gezin. 

 

Wij wijzen u hierbij op de mogelijke strafrechtelijke vervolgbaarheid van de betrokkenen: 

De wetgever heeft in artikel 51 Wetboek van Strafrecht (Sr) geen onderscheid gemaakt tussen  privaatrechtelijke en 

publiekrechtelijke rechtspersonen en daarmee de mogelijkheid om publiekrechtelijke rechtspersonen te vervolgen niet 

uitgesloten. In welke gevallen tot vervolging moet worden overgegaan, heeft de wetgever overgelaten aan de rechtspraak. In 

de Memorie van Toelichting bij art. 51 Sr heeft de wetgever aangegeven dat – bij de vervolging van publiekrechtelijke 

rechtspersonen – moet worden bekeken of het strafbare feit is gepleegd binnen de algemene of specifieke bestuurstaak 

waarmee het publiekrechtelijk lichaam is belast. […] Het gaat dan om de wettelijke plicht van een bestuursorgaan om van 

bepaalde misdrijven gepleegd door een ambtenaar aangifte te doen. Zoals [...] misdrijven waardoor de algemene veiligheid van 

personen of goederen in gevaar wordt gebracht en misdrijven tegen het leven gericht. [...] 

  

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-21-arnhemspeil-verzoek-voorlopige-voorziening-rechtbank-gelderland-tav-oplevering-wob-stukken-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf
https://vng.nl/artikelen/strafrechtelijke-aansprakelijkheid
https://www.wnra.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/kunnen-ambtenaren-nog-disciplinair-gestraft-worden
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Betrokkenen van de gemeente Arnhem 

 

Hieronder hebben we een overzicht aangeleverd van de hoofdpersonages die betrokken zijn in het 

woonbotendossier in combinatie met het dossier Stadsblokken Meinerswijk. We hebben een aantal 

laaggeplaatste gemeentelijke ambtenaren weggelaten omdat we van mening zijn dat zij niet hoofdelijk 

aansprakelijk zijn. 

(Voormalig) leden van het College van B&W van de gemeente Arnhem: 

- Ahmed Marcouch was volledig op de hoogte en verantwoordelijk voor onze veiligheid en ondernam te weinig. 

- Jan van Dellen heeft aantoonbaar door middel van geluid- en video-opnames en door middel van een groot 

aantal documenten van de gemeente een groot aantal onwaarheden verteld en is uitgebreid betrokken bij de 

misleiding. 

- Margreet van Gastel heeft de rechtbank (onder ede) misleid waardoor de onveilige situatie in stand bleef. 

- Ron Konig heeft bewust onze gevaarlijke tijdelijke ligplaats in stand gehouden terwijl hij wist van de 

onwaarheden. 

Ambtenaren: 

- Theunis Kalsbeek heeft deze onveilige situatie veroorzaakt en door middel van onwaarheden in stand 

gehouden. 

- Herman van Balen heeft opzettelijk twee jaar lang voor overlast en vervolgens de onveilige situatie gezorgd. 

- Jack Hindriks heeft onwaarheden verteld en cruciale informatie achtergehouden en de situatie in stand 

gehouden. 

- Thor Smits heeft onwaarheden verteld en meerdere keren het College van B&W en de gemeenteraad misleid. 

- Rita Kleijwegt heeft onwaarheden verteld en cruciale informatie achtergehouden en de omruilactie 

tegengewerkt. 

- Marc van de Logt is betrokken bij het duperen van bewoners t.a.v. de te lage waardebepaling van de ligplaats 

bij uitkoop waardoor de meeste bewoners op zijn minst 50.000 euro tekort zijn gedaan. 

- Debby de Feijter is de betrokken klachtencoördinator en heeft al onze klachten stelselmatig afgewezen en 

verworpen. 

Er zijn meerdere advocaten en juristen van Hekkelman advocaten betrokken bij dit dossier die dankzij hun 

aanhoudende misleiding en aantoonbare onwaarheden er samen met bovengenoemden voor verantwoordelijk 

zijn dat de rechtbank en de Raad van State meerdere keren in verwarring zijn gebracht met als direct resultaat 

dat we in 2017 zijn aangevaren door een olietanker met 25.000 euro schade en een flink trauma voor ons gezin.  

Tot op de dag van vandaag liggen we hierdoor op een door de gemeente Arnhem opgetekende, tijdelijke, 

ongewenste maar aangewezen, vergunde, maar gedoogde en door de gemeente Arnhem verhuurde ligplaats 

die gevaarlijk is. 
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WOB - verzoeken 

 

Hieronder hebben we de weblinks opgenomen naar alle WOB-verzoeken voor dit dossier, de reactie van de 

gemeente, onze bezwaren op de handelswijze van de gemeente en de communicatie daaromheen. Een groot 

aantal stukken t.a.v. onze WOB-verzoeken zijn niet opgeleverd en op dit moment is er een voorlopige 

voorziening aangevraagd om alsnog de ontbrekende stukken opgeleverd te krijgen.  

2021-03-21-arnhemspeil-verzoek-voorlopige-voorziening-rechtbank-gelderland-tav-oplevering-wob-stukken-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf  

2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-door-de-gemeente-arnhem.pdf  

2021-03-11-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-arnhem-nogmaals-verzoek-bevestiging-bezwaar-en-aanlevering-wob-

stukken.pdf 

2021-03-09-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-arnhem-verzoek-bevestiging-bezwaar-en-aanlevering-wob-stukken.pdf  

2021-02-08-gemeente-arnhem-reactie-op-bezwaar-mbt-ontbrekende-stukken-wob-verzoek-en-toezegging-oplevering-aanvullende-stukken.pdf 

2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-verzoek-nog-weer-uitstel-tav-opleveren-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-arnhem-tbv-

voorlopige-voorziening.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 

2021-01-13-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  

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  

2020-11-02-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  

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-21-arnhemspeil-verzoek-voorlopige-voorziening-rechtbank-gelderland-tav-oplevering-wob-stukken-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-door-de-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-09-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-arnhem-verzoek-bevestiging-bezwaar-en-aanlevering-wob-stukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-verzoek-nog-weer-uitstel-tav-opleveren-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-arnhem-tbv-voorlopige-voorziening.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-verzoek-nog-weer-uitstel-tav-opleveren-wob-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-arnhem-tbv-voorlopige-voorziening.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-gemeente-arnhem-nogmaals-verdaging-tav-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-zaaknummer-535290.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-gemeente-arnhem-nogmaals-verdaging-tav-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-zaaknummer-535290.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-02-arnhemspeil-reactie-op-besluit-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-ivm-indienen-verzoek-voorlopige-voorziening.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-02-arnhemspeil-reactie-op-besluit-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-ivm-indienen-verzoek-voorlopige-voorziening.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/2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-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-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-24-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-wob-verzoek-woonbotendossier-arnhem-en-tevens-verdagingsbrief-zaaknr-535290.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-17-gemeente-arnhem-ontvangstbevestiging-wob-verzoek-woonbotendossier-arnhem-en-tevens-verdagingsbrief-zaaknr-535290.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-arnhemspeil-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-op-voorstel-van-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-tav-resultaatverplichting.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-mbt-raadsbesluit-23-04-2012-sbmw.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-mbt-advocaat-gemeente-liegt-tegen-raad-van-state.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-mbt-advocaat-gemeente-liegt-tegen-raad-van-state.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-werkschip-cornelia-witjes-westervoortsedijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-toelichting-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-10-28-gemeente-arnhem-oplevering-wob-woonbotenlocaties-rosandepolder-defensiehaven-boterdijk-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-09-03-arnhemspeil-reactie-op-vraag-strategisch-bestuursadviseur-gemeente-arnhem-tav-wobverzoek-woonbotendossier.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-28-arnhemspeil-wob-verzoek-locaties-rosandepolder-defensiehaven-boterdijk-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-17-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf
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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   

https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-04-01-awn-in-gebreke-stelling-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-03-07-gemeente-arnhem-reactie-op-melding-awn-dat-er-honderden-stukken-ontbreken-mbt-het-wob-verzoek-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-03-07-gemeente-arnhem-reactie-op-melding-awn-dat-er-honderden-stukken-ontbreken-mbt-het-wob-verzoek-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-04-awn-wob-verzoek-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-01-29-awn-wob-verzoek-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
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Het lot van de Meervleermuis 

 

Tot slot willen we in ons beroep opnemen dat het bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk tekortschiet in 

de bescherming van de Meervleermuis die ernstig bedreigd wordt. In het bestemmingsplan zijn een aantal 

onwaarheden opgenomen die we in de zienswijze van onze stichtingen Arnhems Peil en EDSP ECO hebben 

benoemd. 

“Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling treedt er verstoring op van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

Meervleermuis. Door het verwijderen van bestaande gebouwen en groen is schade of vernietiging van enkele vaste rust- en 

verblijfplaatsen van genoemde soorten (vaste rust- en verblijfplaatsen) onvermijdelijk.” 

In de laatste versie van het bestemmingsplan is geen rekening gehouden met de consequenties van het al 

eerder bestemmen van de steenfabriek in Stadsblokken Meinerswijk. In die steenfabriek gaat de nieuwe 

eigenaar een “Leeffabriek” bouwen waarin ook overnacht gaat worden. Deze locatie ligt aan de vervangende 

vliegroute die de projectontwikkelaar KWP en de gemeente hebben voorgesteld als alternatieve vliegroute voor 

de Meervleermuis.  

Die aangedragen vervangende route werd al ter discussie gesteld door de ecoloog van het Koninklijke Akademie 

van Wetenschappen (KNAW) toen nog niet duidelijk was dat die alternatieve route langs de al bestemde 

“Leeffabriek” zou komen te liggen. De mitigerende maatregelen die voorgesteld zijn om te voorkomen of te 

beperken dat de routes van de Meervleermuis aangetast worden zijn door de ecoloog van het KNAW 

beantwoord met: 

Er worden maatregelen ter mitigatie (voorkomen slachtoffers bij werkzaamheden aan woonhabitat) en compensatie 

(vervangende verblijfsruimte) voorgesteld, maar vaak wordt er: • in het planproces onvoldoende rekening gehouden met de 

soort, • worden met name verblijven van mannetjes niet herkend, • is de functionaliteit van vervangende verblijfsruimte 

onvoldoende bekend. Als wetenschapper verwonder ik me over de effectiviteit van compenserende maatregelen - ik ken geen 

wetenschappelijk werk over de effectiviteit daarvan.   

We begrijpen dat ons beroep m.b.t. het lot van de Meervleermuis mogelijk onze kansen voor een oplossing in 

Stadsblokken Meinerswijk verkleint. Het lijkt ons niet zinvol of eervol om ons bezwaar in het voordeel van de 

Meervleermuis achterwege te laten om de volgende twee redenen; 

1. onze aangedragen oplossingen zullen hoe dan ook getoetst moeten worden op basis van de aanwezigheid van de 
Meervleermuis. 

2. persoonlijk wensen wij geen oplossing die ten koste gaat van het voortbestaan van een andere soort.  

 
Wij verzoeken de Raad van State dan ook nadrukkelijk ons beroep mee te nemen in deze procedure.  

Hieronder hebben we de weblinks naar de relevante informatie die we hebben aangedragen toegevoegd: 

2020-11-20-arnhemspeil-edspeco-reactie-op-aanvullend-onderzoek-vleermuizen-steenfabriek-meinerswijk-arnhem.pdf 

2020-11-20-ndff-verspreidingsatlas-meervleermuis.pdf  

2020-10-19-arnhemspeil-edspeco-verzoek-tot-onmiddelijke-bouwstop-herbestemming-steenfabriek-meinerswijk-arnhem.pdf 

2020-10-07-edspeco-inbreng-rondetafelgesprekken-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf 

2020-10-07-arnhemspeil-video-zienswijze-meervleermuis-stadsblokken-meinerswijk-arnhem  

2020-09-28-arnhemspeil-edspeco-zienswijze-vergunning-en-ontheffing-wet-natuurbescherming-stadsblokken-meinerswijk-arnhem-2020-004079-
2018-002258.pdf  
2020-09-09-arnhemspeil-samenvatting-ecologisch-onderzoek-en-effecten-op-vleermuizen-natuurvergunning-bestemmingsplan-stadsblokken-
meinerswijk-arnhem.pdf 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-20-arnhemspeil-edspeco-reactie-op-aanvullend-onderzoek-vleermuizen-steenfabriek-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-20-ndff-verspreidingsatlas-meervleermuis.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-19-arnhemspeil-edspeco-verzoek-tot-onmiddelijke-bouwstop-herbestemming-steenfabriek-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-07-edspeco-inbreng-rondetafelgesprekken-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://youtu.be/i6YQaQfK3cw
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-09-28-arnhemspeil-edspeco-zienswijze-vergunning-en-ontheffing-wet-natuurbescherming-stadsblokken-meinerswijk-arnhem-2020-004079-2018-002258.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-09-28-arnhemspeil-edspeco-zienswijze-vergunning-en-ontheffing-wet-natuurbescherming-stadsblokken-meinerswijk-arnhem-2020-004079-2018-002258.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-09-09-arnhemspeil-samenvatting-van-ecologisch-onderzoek-en-effecten-op-natura-2000-gebieden-tav-vleermuizen-natuurvergunning-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-09-09-arnhemspeil-samenvatting-van-ecologisch-onderzoek-en-effecten-op-natura-2000-gebieden-tav-vleermuizen-natuurvergunning-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
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2020-07-20-vleermuiswerkgroep-gelderland-zienswijze-steenfabriek-elden-meinerswijk-leeffabriek-2019-014990.pdf 

2020-06-24-grasadvies-rapportage-aanvullend-onderzoek-vleermuizen-wet-natuurbescherming-steenfabriek-meinerswijk-arnhem.pdf 

2019-11-30-gov-nl-prov-gld-rapport-van-de-zoogdierenvereniging-staat-van-instandhouding-gelderland.pdf 

2019-10-31-gov-nl-clo-vleermuizen-indicator-1986-2018.pdf 

2019-06-04-vleermuisnet-handleiding-tellen-van-een-groep-meervleermuizen.pdf 

2018-05-04-edu-nl-knaw-research-response-of-bats-to-light-with-different-spectra.pdf  

2018-05-04-edu-nl-knaw-research-no-effect-of-artificial-light-of-different-colors-on-commuting-daubentons-bats.pdf 

2017-09-04-zoogdiervereniging-zienswijze-ontwerp-goedkeuringsbesluit-gedragscode-natuurinclusief-renoveren.pdf 

2015-09-15-stichting-vleermuisbureau-vleermuizen-in-gelderland-naar-een-actieplan-voor-aandachtsoorten.pdf 

2015-07-23-vlegel-vleermuiswerkgroep-gelderland-jaarverslag-2014.pdf 

2015-03-24-arnhem-veldcontrole-uitvoeringsplan-stadsblokken-meinerswijk.pdf  

2015-03-11-milieudefensie-onderzoek-het-effect-van-lichtvervuiling-op-de-flora-en-fauna-in-arnhemse-stadsparken.pdf  

2013-08-05-vleermuiswerkgroep-gelderland-jaarverslag-2012.pdf 

2012-08-04-gov-nl-zoogdiervereniging-de-meervleermuis-in-nederland.pdf 

2011-10-19-gov-nl-prov-nh-protocol-vleermuizen-en-natte-infrastructuur.pdf 

2011-07-19-vleermuisnet-protocol-waarnemingen-tijdens-vleermuisonderzoek.pdf 

2011-02-15-vleermuiswerkgroep-nl-handreiking-verblijfplaatsen-zoeken-zonder-detector.pdf  

2010-08-06-nature-innate-recognition-of-water-bodies-in-echolocating-bats.pdf  

2009-12-22-edu-nl-wur-effecten-van-geluid-op-wilde-soorten-implicaties-voor-soorten-betrokken-bij-de-aanwijzing-van-natura-2000-gebieden.pdf  

2009-08-29-vleermuiswerkgroep-nl-vleermuizen-het-beschermen-waard.pdf 

2009-01-30-zoogdiervereniging-onderzoek-meervleermuizen-rond-de-ijssel-en-nederrijn.pdf  

 

 

 

 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-20-vleermuiswerkgroep-gelderland-zienswijze-steenfabriek-elden-meinerswijk-leeffabriek-2019-014990.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-24-grasadvies-rapportage-aanvullend-onderzoek-vleermuizen-wet-natuurbescherming-steenfabriek-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-11-30-gov-nl-prov-gld-rapport-van-de-zoogdierenvereniging-staat-van-instandhouding-gelderland.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-10-31-gov-nl-clo-vleermuizen-indicator-1986-2018.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-06-04-vleermuisnet-handleiding-tellen-van-een-groep-meervleermuizen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2018-05-04-edu-nl-knaw-research-response-of-bats-to-light-with-different-spectra.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2018-05-04-edu-nl-knaw-research-no-effect-of-artificial-light-of-different-colors-on-commuting-daubentons-bats.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2017-09-04-zoogdiervereniging-zienswijze-ontwerp-goedkeuringsbesluit-gedragscode-natuurinclusief-renoveren.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2015-09-15-stichting-vleermuisbureau-vleermuizen-in-gelderland-naar-een-actieplan-voor-aandachtsoorten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2015-07-23-vlegel-vleermuiswerkgroep-gelderland-jaarverslag-2014.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2015-03-24-arnhem-veldcontrole-uitvoeringsplan-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2015-03-11-milieudefensie-onderzoek-het-effect-van-lichtvervuiling-op-de-flora-en-fauna-in-arnhemse-stadsparken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2013-08-05-vleermuiswerkgroep-gelderland-jaarverslag-2012.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-08-04-gov-nl-zoogdiervereniging-de-meervleermuis-in-nederland.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2011-10-19-gov-nl-prov-nh-protocol-vleermuizen-en-natte-infrastructuur.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2011-07-19-vleermuisnet-protocol-waarnemingen-tijdens-vleermuisonderzoek.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2011-02-15-vleermuiswerkgroep-nl-handreiking-verblijfplaatsen-zoeken-zonder-detector.pdf
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