INTRO / TODO
1. Vraag of iemand bezwaar heeft indien we het skype gesprek opnemen.
2. Vraag of iemand bezwaar heft indien we de opnames gebruiken in een uitzending of video publicatie.
3. Verwijzing naar de DOK pagina op de website van Stichting Arnhems Peil waar we alle relevante documenten op
chronologische volgorde beschikbaar hebben gesteld doormiddel van een weblink:
https://arnhemspeil.nl/dok.html
4. Introductie en korte toelichting van de voorgeschiedenis m.b.t. het ongewenst verklaren en de verplichting en
het gevaar.
5. Noodzaak vrijgeven wob-stukken en zichtbaar houden van de namen van de betrokkenen.

NOODZAAK VOOR ONVERWIJLDE SPOED EN ZICHTBAAR HOUDEN VAN NAMEN
Hieronder hebben we onze meerdere redenen voor onverwijlde spoed benoemd:
•
•

•

•
•

Dagvaarding m.b.t. het gerechtelijke vaststellen van het niet voldoen aan de resultaat- en
inspanningsverplichtingen ondanks alle 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.
Aansprakelijkstelling voor de al opgelopen schade en trauma naar aanleiding van de aanvaring met de
olietanker en het nogmaals aansprakelijk stellen vooraf aan het volgende ongeluk t.a.v. het wederom in stand
houden tot volgend jaar van de gevaarlijke situatie.
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.

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.
GESCHIEDENIS
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-stelselmatigniet-opleveren-van-wob-stukken-gemeente-arnhem.pdf
2021-03-25-gemeente-arnhem-ontvangstbevestiging-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wobstukken.pdf

2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-door-de-gemeentearnhem.pdf
2021-03-18-gemeente-arnhem-ruben-kroes-geeft-aan-ik-ben-nu-druk-maar-reageer-uiterlijk-25-3-op-julliebezwaarschriften (mp3 audio opname van gesprek leveren we op indien gewenst)
2021-03-11-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-arnhem-nogmaals-verzoek-bevestigingbezwaar-en-aanlevering-wob-stukken.pdf
2021-03-09-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-arnhem-verzoek-bevestiging-bezwaar-enaanlevering-wob-stukken.pdf
2021-03-03-gemeente-arnhem-ruben-kroes-gaat-navragen-over-voortgang-mbt-onze-bezwaarschriften-nogmaalswaarschuwing-dat-er-doden-kunnen-vallen (mp3 audio opname van gesprek leveren we op indien gewenst)
2021-02-08-gemeente-arnhem-reactie-op-bezwaar-mbt-ontbrekende-stukken-wob-verzoek-en-toezegging-opleveringaanvullende-stukken.pdf
2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-verzoek-nog-weer-uitstel-tav-opleveren-wob-communicatie-2020-mbt-locatiesvoor-woonboten-arnhem-tbv-voorlopige-voorziening.pdf
2021-02-08-gemeente-arnhem-nogmaals-verdaging-tav-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoekwoonbotendossier-zaaknummer-535290.pdf
2021-02-08-gemeente-arnhem-reactie-op-bezwaar-mbt-ontbrekende-stukken-wob-verzoek-en-toezegging-opleveringaanvullende-stukken.pdf
2021-02-02-arnhemspeil-reactie-op-besluit-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten-ivmindienen-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-mbtlocaties-voor-woonboten.pdf
2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tbvcommunicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbtlocaties-voor-woonboten.pdf
2020-12-24-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-wob-verzoek-woonbotendossier-arnhem-en-tevensverdagingsbrief-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-voorstelvan-gemeente-arnhem.pdf
2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-tavresultaatverplichting.pdf
2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-mbt-raadsbesluit23-04-2012-sbmw.pdf
2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-mbt-advocaatgemeente-liegt-tegen-raad-van-state.pdf
2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-werkschipcornelia-witjes-westervoortsedijk.pdf

2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locatiesvoor-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-boterdijkwoonbotendossier.pdf
2019-09-03-arnhemspeil-reactie-op-vraag-strategisch-bestuursadviseur-gemeente-arnhem-tav-wobverzoekwoonbotendossier.pdf
2019-08-28-arnhemspeil-wob-verzoek-locaties-rosandepolder-defensiehaven-boterdijk-woonbotendossier-gemeentearnhem.pdf
2019-05-17-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wobverzoek.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-verzoekwoonbotendossier-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
Ter onderbouwing van ons verzoek hebben we een verslag gemaakt van alle afspraken, verplichtingen, vergunningen,
veiligheidsonderzoeken, uitspraken, besluiten, raadsopdrachten en moties en de interventies van de Nationale
Ombudsman naar aanleiding van het woonbotendossier 2000 – 2021 die op ons gezin van toepassing zijn.
We verzoeken de rechtbank Gelderland om de inhoud van dit verslag mee te nemen bij de afweging op het besluit en de
uitspraak:
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-21-arnhemspeil-spaander-vs-gemeente-arnhem-woonbotendossier-2000-2021.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-hetstelselmatig-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-tbvcommunicatie-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 WOBverzoeken 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-betrokkenambtenaren-en-wethouder-en-juridische-zaken-gemeente-arnhem-tav-onze-bezwaren-mbt-het-niet-opleveren-vanwob-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

