
 
Van: Stichting Arnhems Peil 

Verzonden: Sunday, 4 April 2021 15:32 

Aan: Cathelijne Bouwkamp; Jan van Dellen; Ronald Paping; Burgemeester Ahmed Marcouch; Roeland van der Zee; Bob 

Roelofs; Martien Louwers; Griffie gemeente Arnhem; Ruben Kroes (Jurist Gemeente Arnhem) 

CC: Debby de Feijter (Klachten coördinator gemeente Arnhem);Thor Smits; Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem) 

Onderwerp: 2021-04-04-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-klacht-mbt-stelselmatig-niet-opleveren-wob-

stukken-en-verzoek-vervanging-debby-de-feijter 

 

Geacht College van B&W en heer Ruben Kroes, 

Op 29 maart 2021 ontvingen we de ontvangstbevestiging en een verzoek aanvulling klacht van mevrouw de Feijter 

m.b.t. het stelselmatig niet of te laat opleveren van WOB-stukken. Hierbij ontvangt u ons verzoek om voor onze klacht 

mevrouw de Feijter te laten vervangen voor een andere klachtencoördinator met als reden dat wij een aangifte van één 

of meerdere strafbare feiten tegen o.a. mevrouw de Feijter aan het voorbereiden zijn en dit een belangenconflict 

oplevert bij de afhandeling van onze klacht. 

 

Hieronder hebben we de link naar het document met de toelichting over de strafbare feiten toegevoegd die we als 

productie zullen aanleveren bij het indienen van de meerdere aangiftes: https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-21-

arnhemspeil-spaander-vs-gemeente-arnhem-woonbotendossier-2000-2021.pdf  

 

U bent op 23 mei 2019 door middel van een klacht over de handelswijze van mevrouw de Feijter volledig op de hoogte 

gesteld van het moreel corrupt en strafbaar handelen van deze klachtencoördinator. Onze klacht is echter wederom 

niet in behandeling genomen door de gemeente Arnhem: https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-23-

woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-aan-gemeente-arnhem-tav-afwijzen-klacht-zonder-onderzoek.pdf  

 

Op 16 augustus 2019 hebben we tijdens een (opgenomen) gesprek met wethouder van Dellen en de heer Thor Smits 

onze bezwaren besproken dat onze klachten tegen de betrokken ambtenaren niet in behandeling worden genomen 

door de gemeente Arnhem en dat elke klacht over een nieuw onderwerp wordt afgedaan onder het mom dat er al een 

interventie van de Nationale Ombudsman loopt m.b.t. het niet nakomen van de resultaat- en inspanningsverplichting 

t.a.v. het opleveren van de gewenste ligplaatsen. De Nationale Ombudsman en de wethouder hebben beiden als reactie 

aangegeven dat deze handelswijze van de gemeente Arnhem niet correct is en de wethouder heeft de heer Smits 

verzocht om dit te onderzoeken. 

 

 
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 heeft de heer Smits een reactie hierop gegeven op de bedrieglijke wijze die typisch is voor de heer 

Thor Smits en die symbool staat voor de oorzaak van alle problemen in het woonbotendossier van de gemeente 

Arnhem. De heer Smits verdraait de opdracht van de wethouder en onze vraag en geeft wederom een ontwijkend en 

misleidend antwoord: 

 
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/2021-03-21-arnhemspeil-spaander-vs-gemeente-arnhem-woonbotendossier-2000-2021.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-21-arnhemspeil-spaander-vs-gemeente-arnhem-woonbotendossier-2000-2021.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/2019-08-16-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/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


 
Ondanks dat we alle informatie aangeleverd hebben m.b.t. het stelselmatig niet of te laat opleveren van de WOB-

stukken vond mevrouw de Feijter het blijkbaar te veel moeite om de aangeleverde informatie te lezen en vroeg ons 

aanvullende informatie op te leveren die al uitgebreid opgenomen was in de desbetreffende stukken. 

 

 
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-29-gemeente-arnhem-ontvangstbevestiging-en-verzoek-aanvulling-klacht-

arnhemspeil-mbt-stelselmatig-niet-opleveren-wob-stukken.pdf 

 

Alle informatie die benodigd is om onze klacht af te handelen, is te vinden in de volgende drie documenten. In die 

documenten verwijzen we naar al onze verzoeken en alle reacties en handelingen van de gemeente. Hieruit blijkt dat we 

nog altijd zitten te wachten op een groot aantal documenten, dat de documenten die wel opgeleverd zijn onterecht zijn 

gedirigeerd en dat het stelselmatig is dat de gemeente documenten te laat of geheel niet oplevert. 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-04-03-arnhemspeil-bezwaar-op-besluit-gemeente-arnhem-mbt-wob-verzoek-

communicatie-en-documentatie-tav-de-luchtagenda-en-burgermeetnet-arnhem.pdf  

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-28-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-van-ruben-kroes-tav-klacht-en-

bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-gemeente-arnhem.pdf  

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-21-arnhemspeil-verzoek-voorlopige-voorziening-rechtbank-gelderland-tav-

oplevering-wob-stukken-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf  

 

Zowel onze onderhandelaar als ons advocatenkantoor heeft ons verzocht om te wachten met het indienen van de 

meerdere aangiftes om de gemeente nogmaals een laatste mogelijkheid te bieden om de situatie in onderling overleg af 

te handelen. We zijn al meerdere malen de afgelopen jaren met zo’n verzoek akkoord gegaan en we hebben 

aangegeven dat dit de laatste keer is dat we akkoord gaan met uitstel. 

 

Op 8 juli 2021 is het een jaar geleden dat de gemeenteraad de motie heeft aangenomen waarin het College van B&W 

verzocht is om het budget van 3,5 miljoen euro in te zetten om gewenste ligplaatsen aan te schaffen (de 

gemeenteambtenaren en wethouder weigeren echter extra beschikbare gewenste ligplaatsen aan te schaffen): 

- Dat er wellicht kansen zich voordoen (zoals de Westervoortsedijk) voor mogelijke ligplaatsen 

- Zodra er een mogelijkheid zich voordoet, het geld voor uitkoop hiervoor in te zetten   

 

Op 11 juli 2021 is het precies 14 jaar geleden dat de gemeente Arnhem de resultaatverplichting is aangegaan om voor 

ons een gewenste ligplaats te regelen. Indien er eind juli 2021 geen vooruitzicht ligt op een oplossing of overeenkomst 

zullen wij de aangiftes indienen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen & Marloes Spaander 

Namens Stichting Arnhems Peil en onszelf 

www.arnhemspeil.nl 

+31 (0) 6 2888 3999 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-29-gemeente-arnhem-ontvangstbevestiging-en-verzoek-aanvulling-klacht-arnhemspeil-mbt-stelselmatig-niet-opleveren-wob-stukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-29-gemeente-arnhem-ontvangstbevestiging-en-verzoek-aanvulling-klacht-arnhemspeil-mbt-stelselmatig-niet-opleveren-wob-stukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-04-03-arnhemspeil-bezwaar-op-besluit-gemeente-arnhem-mbt-wob-verzoek-communicatie-en-documentatie-tav-de-luchtagenda-en-burgermeetnet-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-04-03-arnhemspeil-bezwaar-op-besluit-gemeente-arnhem-mbt-wob-verzoek-communicatie-en-documentatie-tav-de-luchtagenda-en-burgermeetnet-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-28-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-van-ruben-kroes-tav-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-28-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-van-ruben-kroes-tav-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-gemeente-arnhem.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/2021-03-21-arnhemspeil-verzoek-voorlopige-voorziening-rechtbank-gelderland-tav-oplevering-wob-stukken-gemeente-arnhem-woonbotendossier.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
http://www.arnhemspeil.nl/
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-29-gemeente-arnhem-ontvangstbevestiging-en-verzoek-aanvulling-klacht-arnhemspeil-mbt-stelselmatig-niet-opleveren-wob-stukken.pdf


 
Van: Stichting Arnhems Peil 

Verzonden: zondag 28 maart 2021 15:16 

Aan: Cathelijne Bouwkamp; Jan van Dellen; Ronald Paping; Burgemeester Ahmed Marcouch; Roeland van der Zee; Hans 

de Vroome; Martien Louwers; Griffie gemeente Arnhem; Ruben Kroes (Jurist Gemeente Arnhem) 

Onderwerp: 2021-03-28-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-van-ruben-kroes-tav-klacht-en-bezwaar-op-het-

stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-gemeente-arnhem (zaaknummers 551300 en 548914) 

 

Geacht College van B&W en heer Ruben Kroes, 

Hartelijk dank voor uw ontvangstbevestiging van ons bezwaarschrift en onze klacht tegen twee ambtenaren (mevrouw 

Rita Kleijwegt en de heer Peter Swart) m.b.t. het stelselmatig niet of te laat opleveren van de WOB-stukken en het niet 

zichtbaar tonen van de namen van betrokkenen. 

U geeft in uw brief aan dat u ons bezwaar heeft ontvangen op 18 maart 2021 en dat deze ingediend is tegen het 

volgende besluit:  https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-

communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf 

U vergeet er echter bij te vermelden dat we al eerder bezwaar hebben ingediend tegen dit besluit en het niet tijdig of 

niet volledig opleveren van de WOB-stukken of het zichtbaar tonen van de betrokkenen m.b.t. de meerdere WOB-

verzoeken bij de portefeuillehouder wethouder van Dellen en de betrokken ambtenaren en dat die bezwaren ook bij u 

zijn ingediend: https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-en-03-09-arnhemspeil-mailwisseling-met-betrokken-

ambtenaren-en-wethouder-en-juridische-zaken-gemeente-arnhem-tav-onze-bezwaren-mbt-het-niet-opleveren-van-

wob-stukken.pdf 

U vergeet er ook bij te vermelden dat we onze bezwaren meerdere keren via e-mail bij u onder de aandacht hebben 

gebracht en deze ook telefonisch met u hebben besproken waarbij we ook aangegeven hebben dat we die 

telefoongesprekken opgenomen hebben mocht dit nodig zijn voor de komende rechtszaken.  U zou vorige week met 

onze bezwaren aan de slag zijn gegaan maar wij hebben niets meer van u vernomen. 

U heeft vergeten om te reageren op onze bezwaren over de afhandeling van de overige WOB-verzoeken. 

U heeft ook vergeten te reageren op onze klachten tegen mevrouw Rita Kleijwegt en de heer Peter Swart m.b.t. de 

handelswijze van de beide ambtenaren t.a.v. het niet opleveren van de WOB-stukken. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om te bevestiging dat u onze bezwaren op tijd/binnen de termijn van zes weken heeft 

ontvangen en zou u willen bevestigen dat de gemeente Arnhem onze klacht tegen de twee ambtenaren in behandeling 

zal nemen? 

Alvast hartelijk dank, 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen & Marloes Spaander 

Namens Stichting Arnhems Peil 

www.arnhemspeil.nl 

+31 (0) 6 2888 3999 

 

Hieronder hebben wij de weblinks aangeboden naar onze WOB-verzoeken en de reacties en besluiten van de gemeente 

Arnhem en onze bezwaren daarop en de communicatie daarover m.b.t. het woonbotendossier.  

De oorspronkelijke Wob-verzoeken zijn rood gemarkeerd: 

2021-03-28-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-van-ruben-kroes-tav-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-

niet-opleveren-van-wob-stukken-gemeente-arnhem.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 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-25-gemeente-arnhem-ontvangstbevestiging-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-en-03-09-arnhemspeil-mailwisseling-met-betrokken-ambtenaren-en-wethouder-en-juridische-zaken-gemeente-arnhem-tav-onze-bezwaren-mbt-het-niet-opleveren-van-wob-stukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-en-03-09-arnhemspeil-mailwisseling-met-betrokken-ambtenaren-en-wethouder-en-juridische-zaken-gemeente-arnhem-tav-onze-bezwaren-mbt-het-niet-opleveren-van-wob-stukken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-en-03-09-arnhemspeil-mailwisseling-met-betrokken-ambtenaren-en-wethouder-en-juridische-zaken-gemeente-arnhem-tav-onze-bezwaren-mbt-het-niet-opleveren-van-wob-stukken.pdf
http://www.arnhemspeil.nl/
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-28-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-van-ruben-kroes-tav-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-28-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-van-ruben-kroes-tav-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-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/2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-door-de-gemeente-arnhem.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/2021-03-09-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-arnhem-verzoek-bevestiging-bezwaar-en-aanlevering-wob-stukken.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/2021-01-28-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/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/2020-12-24-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/2020-12-15-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-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-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/2020-12-07-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/2020-12-04-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/2019-10-28-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/2019-09-03-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/2019-08-28-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
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-17-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf


 
2019-04-01-awn-in-gebreke-stelling-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wob-verzoek.pdf  

2019-03-07-gemeente-arnhem-reactie-op-melding-awn-dat-er-honderden-stukken-ontbreken-mbt-het-wob-verzoek-

woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf  

2019-03-04-awn-wob-verzoek-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-gemeente-arnhem.pdf  

2019-01-29-awn-wob-verzoek-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf 

 

Hieronder hebben wij de weblinks aangeboden naar onze WOB-verzoeken en de reacties en besluiten van de gemeente 

Arnhem en onze bezwaren daarop en de communicatie daarover m.b.t. de luchtagenda en het burgermeetnet. 

De oorspronkelijke Wob-verzoeken zijn rood gemarkeerd: 

2021-03-28-arnhemspeil-reactie-op-vragen-gemeente-mbt-wob-verzoek-tav-alle-documenten-en-communicatie-mbt-

de-luchtagenda-en-het-burgermeetnet-van-arnhem.pdf 

2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-door-de-gemeente-

arnhem.pdf 

2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-vragen-gemeente-mbt-wob-verzoek-tav-alle-documenten-en-communicatie-mbt-

de-luchtagenda-en-het-burgermeetnet-van-arnhem.pdf 

2021-01-25-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-in-wob-documenten-luchtagenda-

en-burgermeetnet-arnhem.pdf 

2021-01-14-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-luchtagenda-en-het-arnhemse-

burgermeetnet.pdf 

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

burgermeetnet.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
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-28-arnhemspeil-reactie-op-vragen-gemeente-mbt-wob-verzoek-tav-alle-documenten-en-communicatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-burgermeetnet-van-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-28-arnhemspeil-reactie-op-vragen-gemeente-mbt-wob-verzoek-tav-alle-documenten-en-communicatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-burgermeetnet-van-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/2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-door-de-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-vragen-gemeente-mbt-wob-verzoek-tav-alle-documenten-en-communicatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-burgermeetnet-van-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-vragen-gemeente-mbt-wob-verzoek-tav-alle-documenten-en-communicatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-burgermeetnet-van-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-25-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-in-wob-documenten-luchtagenda-en-burgermeetnet-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-25-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-in-wob-documenten-luchtagenda-en-burgermeetnet-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-14-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-14-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-02-arnhemspeil-wob-verzoek-tav-alle-communicatie-en-documentatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-02-arnhemspeil-wob-verzoek-tav-alle-communicatie-en-documentatie-mbt-de-luchtagenda-en-het-arnhemse-burgermeetnet.pdf

