Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Saturday, 17 April 2021 10:10
Aan: 'vv.bestuursrecht (Rechtbank Gelderland)'; Ruben Kroes (Juridische Zaken gemeente Arnhem)
Onderwerp: RE: 2021-04-15-arnhemspeil-rechtszaak-gemeente-arnhem-wob inzake 21/1965
Hartelijk dank voor uw reactie.
Kunnen we ervan uitgaan dat alle stukken die we als weblink hebben aangeleverd in de voorlopige voorziening aanvraag
meegenomen worden in deze zaak? Het leek er namelijk tijdens de behandeling van onze zaak op dat de rechter de
stukken niet vooraf aan de zitting gelezen had.
Indien de stukken die we als weblink hebben opgenomen in de voorlopige voorziening aanvraag niet worden
meegenomen in de uitspraak dan horen we graag waarom dit het geval is en waarom u ons niet heeft laten weten dat
we de stukken niet als downloadlink naar een onlinedocument mochten aanleveren.
Indien de stukken die we als weblink hebben aangeboden wel meegenomen worden dan is deze weblink naar het online
archief met al die stukken in 1 gearchiveerd zip bestand alsnog handig voor u om die stukken op te leveren aan de
rechter zodat hij ze ook daadwerkelijk kan lezen:
http://arnhemspeil.nl/docs/2021-04-15-arnhemspeil-rechtszaak-gemeente-arnhem-wob.zip
Dit zijn de enige twee bestanden die in dat online archief zitten die niet als link waren opgenomen in onze aanvraag en
kunt u dus verwijderen:
2021-04-15-arnhemspeil-rechtszaak-gemeente-arnhem-wob.pdf
2021-03-25-gemeente-arnhem-ontvangstbevestiging-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wobstukken.pdf
In de stukken die we aangeleverd hebben als weblink voor onze aanvraag zat ook de verwijzing naar de geluidsopnames
die we gemaakt hebben van onze gesprekken met de heer Kroes over onze meerdere bezwaren op de besluiten en
inhoud van de e-mails van de gemeente:
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-28-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-van-ruben-kroes-tav-klacht-enbezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-gemeente-arnhem.pdf
We hebben de heer Kroes van tevoren laten weten dat we die geluidsopnames gemaakt hebben vooraf aan die
telefoongesprekken. Tijdens de behandeling van onze zaak op 15 april hebben we meerdere malen verwezen naar die
geluidsopnames. De rechtbank is hier echter niet op in gegaan.
Kunnen we ervan uitgaan dat de rechtbank in het oordeel meeneemt dat we op 3 maart en 18 maart
telefoongesprekken hebben gevoerd met de heer Kroes m.b.t. ons eerder ingediende bezwaren van o.a. 2 en 8
februari?
• 2021-03-18-gemeente-arnhem-ruben-kroes-geeft-aan-ik-ben-nu-druk-maar-reageer-uiterlijk-25-3-op-julliebezwaarschriften (mp3 audio opname van dit telefoongesprek leveren we op indien gewenst)
• 2021-03-03-gemeente-arnhem-ruben-kroes-gaat-navragen-over-voortgang-mbt-onze-bezwaarschriftennogmaals-waarschuwing-dat-er-doden-kunnen-vallen (mp3 audio opname van dit telefoongesprek leveren we
op indien gewenst)
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout,
+31 (0) 6 2888 3999

Van: vv.bestuursrecht (Rechtbank Gelderland)
Verzonden: Friday, 16 April 2021 16:34
Aan: Stichting Arnhems Peil; Ruben Kroes (Juridische Zaken gemeente Arnhem)
Onderwerp: RE: 2021-04-15-arnhemspeil-rechtszaak-gemeente-arnhem-wob inzake 21/1965
Geachte heer/mevrouw,
Deze mail gaat over de behandeling van een zaak bij de rechtbank.

Uw wordt vriendelijk verzocht de bijlage bij deze mail te lezen.
de griffier

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: vrijdag 16 april 2021 14:49
Aan: vv.bestuursrecht (Rechtbank Gelderland); Ruben Kroes (Juridische Zaken gemeente Arnhem)
Onderwerp: 2021-04-15-arnhemspeil-rechtszaak-gemeente-arnhem-wob inzake 21/1965
Geachte mevrouw Kosman en de heer Kroes,
Onduidelijkheid m.b.t. bezwaarschriften inzake 21/1965:
Er bleek gisteren onduidelijkheid bij de rechter te bestaan over wanneer onze eerste bezwaren ingediend waren. De
heer Kroes heeft hierop de rechter niet geïnformeerd over onze meerdere bezwaren als reactie op de besluiten en de emails van de gemeente.
We hebben in het gesprek gisteren verwezen naar onze bezwaren van 2 en 8 februari en de communicatie en
telefoongesprekken over onze bezwaren met de heer Kroes. Tijdens het gesprek gisteren hebben we meerdere keren
aangegeven dat we de gesprekken met de heer Kroes over onze bezwaarschriften opgenomen hebben en dat we bereid
waren om de opnames beschikbaar te stellen. Hier is echter niet op in gegaan door de rechtbank.

WOB-stukken die nog altijd niet opgeleverd zijn ondanks dat de termijnen ruimschoots verstreken zijn:
Er bleek gisteren ook onduidelijkheid bij de rechter te bestaan over welke stukken al wel of nog niet opgeleverd waren.
De heer Kroes heeft hierover de vragen van de rechter niet correct beantwoord. Hieronder de twee reacties van de
gemeente Arnhem van 8 februari 2021 waarbij ze voor beide WOB-verzoeken uitstel vragen.
Beide termijnen zijn ondertussen ruimschoots verstreken en is vervolgens nog geen enkel stuk aangeleverd. De
gemeente Arnhem tracht hier bewust de rechtbank in verwarring te brengen:
2020-12-15-arnhemspeil-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-opvoorstel-van-gemeente-arnhem
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-gemeente-arnhem-nogmaals-verdaging-tav-wob-verzoek-mbtontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-zaaknummer-535290.pdf
“Per brief van 17 december 2020 hebben wij de behandeling van uw Wob-verzoek met zaaknummer 535290
verdaagd tot 9 februari 2021. Hierbij delen wij u mede dat wij gezien de complexheid en de omvang van het
verzoek helaas niet tijdig de stukken aan u kunnen overhandigen. Het Wob-verzoek is op 15 december 2020
door u ingediend, door ons ontvangen op 16 december 2020, slechts 2 dagen voor het kerstreces. Derhalve zijn
pas op dinsdag 5 januari 2021 medewerkers van het archief actief begonnen met het traceren van de juiste
documenten. Alle stukken dienen door de behandelaar van uw Wob-verzoek te worden beoordeeld en, indien
relevant, geanonimiseerd. Gezien de hoeveelheid van de stukken is het niet mogelijk de stukken aan u op te
leveren op 9 februari 2021. Wij verzoeken u akkoord te gaan met het opleveren van de stukken inzake uw Wobverzoek van 15 december 2020 per 15 maart 2021.” [Deze stukken zijn nog altijd niet opgeleverd]
2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-gemeente-arnhem-reactie-op-bezwaar-mbt-ontbrekende-stukkenwob-verzoek-en-toezegging-oplevering-aanvullende-stukken.pdf
“Wij hebben geconstateerd dat wij het Wob-verzoek te beperkt hebben geïnterpreteerd en zullen deze
aanvullen.
Wij verzoeken u ons hiervoor een periode van twee weken te verlenen.” [Deze stukken zijn ook nog altijd niet
opgeleverd]

Makkelijk te downloaden archief met alle documenten voor deze zaak:
We hebben alle documenten waarvan we de link beschikbaar gesteld hadden via onze voorlopige voorzieningaanvraag
voor het gemak van de rechtbank via een makkelijk te downloaden archief beschikbaar gesteld:
http://arnhemspeil.nl/docs/2021-04-15-arnhemspeil-rechtszaak-gemeente-arnhem-wob.zip
In dat online archief zijn de volgende documenten beschikbaar gesteld die we ook als link beschikbaar hebben
gesteld hieronder en in onze voorlopige voorziening aanvraag:
2021-04-15-arnhemspeil-rechtszaak-gemeente-arnhem-wob.pdf (document met zaken die we besproken
hebben tijdens de zitting en de weblinks in chronologische volgorde)
2021-03-28-arnhemspeil-reactie-op-ontvangstbevestiging-van-ruben-kroes-tav-klacht-en-bezwaar-op-hetstelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-gemeente-arnhem.pdf
2021-03-25-gemeente-arnhem-ontvangstbevestiging-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleverenvan-wob-stukken.pdf
2021-03-21-arnhemspeil-spaander-vs-gemeente-arnhem-woonbotendossier-2000-2021.pdf
2021-03-18-arnhemspeil-klacht-en-bezwaar-op-het-stelselmatig-niet-opleveren-van-wob-stukken-door-degemeente-arnhem.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 dit telefoongesprek leveren we op indien gewenst)
2021-03-11-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-arnhem-nogmaals-verzoekbevestiging-bezwaar-en-aanlevering-wob-stukken.pdf
2021-03-09-bewoner-nieuwe-haven-email-aan-juridische-zaken-gemeente-arnhem-verzoek-bevestigingbezwaar-en-aanlevering-wob-stukken.pdf
2021-03-03-gemeente-arnhem-ruben-kroes-gaat-navragen-over-voortgang-mbt-onze-bezwaarschriftennogmaals-waarschuwing-dat-er-doden-kunnen-vallen (mp3 audio opname van dit telefoongesprek leveren we
op indien gewenst)
2021-02-08-gemeente-arnhem-reactie-op-bezwaar-mbt-ontbrekende-stukken-wob-verzoek-en-toezeggingoplevering-aanvullende-stukken.pdf
2021-02-08-arnhemspeil-reactie-op-verzoek-nog-weer-uitstel-tav-opleveren-wob-communicatie-2020-mbtlocaties-voor-woonboten-arnhem-tbv-voorlopige-voorziening.pdf
2021-02-08-gemeente-arnhem-nogmaals-verdaging-tav-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wobverzoek-woonbotendossier-zaaknummer-535290.pdf
2021-02-08-gemeente-arnhem-reactie-op-bezwaar-mbt-ontbrekende-stukken-wob-verzoek-en-toezeggingoplevering-aanvullende-stukken.pdf
2021-02-02-arnhemspeil-reactie-op-besluit-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voorwoonboten-ivm-indienen-verzoek-voorlopige-voorziening.pdf
2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voorwoonboten.pdf
2021-01-28-arnhemspeil-reactie-aan-gemeente-mbt-weglakken-namen-betrokkenen-in-wob-communicatie2020-mbt-locaties-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-2020mbt-locaties-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-zaaknr535290.pdf
2020-12-15-arnhemspeil-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoek-woonbotendossier-opvoorstel-van-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-mbtraadsbesluit-23-04-2012-sbmw.pdf
2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukken-mbtadvocaat-gemeente-liegt-tegen-raad-van-state.pdf
2020-12-07-gemeente-arnhem-voorstel-nieuw-wob-verzoek-na-niet-opleveren-ontbrekende-stukkenwerkschip-cornelia-witjes-westervoortsedijk.pdf

2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbtlocaties-voor-woonboten.pdf
2020-11-02-arnhemspeil-awn-toelichting-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voorwoonboten.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-woonbotendossiergemeente-arnhem.pdf
2019-05-17-woonbootbewoner-nieuwehaven-klacht-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijketermijnen-wob-verzoek.pdf
2019-04-01-awn-in-gebreke-stelling-gemeente-arnhem-ivm-overschrijden-wettelijke-termijnen-wobverzoek.pdf
2019-03-07-gemeente-arnhem-reactie-op-melding-awn-dat-er-honderden-stukken-ontbreken-mbt-het-wobverzoek-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

Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout,
+31 (0) 6 2888 3999

Van: vv.bestuursrecht (Rechtbank Gelderland)
Verzonden: Wednesday, 14 April 2021 09:29
Onderwerp: link skypezitting donderdag 15 april 13.00 uur inzake 21/1965
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij stuur ik u een link voor de online zitting van donderdag 15 april om 13.00 uur, in het verzoek om voorlopige
voorziening met zaaknummer 21/1965
Voor de zitting maakt de rechtbank gebruik van Skype voor Bedrijven. U kunt daarvoor Skype voor Bedrijven installeren,
maar u kunt ook gebruikmaken van de Skype Web App.
Voor verdere informatie zie ook: Deelnemen aan een online zitting of overleg en Hoe werkt een online zitting. Hier kunt
u onder andere een filmpje bekijken hoe een online zitting werkt.
Kort voor het aanvangstijdstip van de zitting kunt u op de onderstaande link klikken. U komt dan in een ‘virtuele lobby’,
waarna u wordt toegelaten tot de zitting zodra de behandeling van de zaak begint.
Met vriendelijke groet,
mr. C.G.M. (Chantal) Kosman
senior juridisch medewerker
Team Bestuursrecht
Kamer F.3.29
06-41015199
www.rechtspraak.nl

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Monday, 12 April 2021 15:19

Aan: 'vv.bestuursrecht (Rechtbank Gelderland)'
Onderwerp: nieuw verzoekschrift Arnhems Peil
Beste heer. mevrouw
Ik wil een nieuw verzoek voor een voorlopige voorziening indienen. Voor de inhoud en de stukken verwijs ik naar het
zaaknummer 21/1603. We hebben afgesproken dat er een nieuw zaaknummer wordt aangemaakt maar dat de zitting
van 15 april wel door kan gaan, onder het nieuwe zaaknummer. Mevrouw Chantal Kosman heeft aangegeven dat zij
contact opneemt met de griffie en de verweerder onder een ander zaaknummer doorgaat op 15 april om 13.00u.

Met hartelijke groet / with kind regards
Marloes Spaander

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Monday, 12 April 2021 13:45
Aan: Rechtbank Gelderland
Onderwerp: Aangetekende brief t.a.v. griffierecht m.b.t. voorlopige voorziening ta.v. verzoekschrift arnhems peil van 23
maart is niet ontvangen
Geachte heer Tadema,
U stuurde ons net een brief waarbij u aangeeft dat de voorzieningenrechter het verzoek om voorlopige voorziening nietontvankelijk heeft verklaard met de volgende reden:
“Bij aangetekende brief van 23 maart 2021 is door de griffier aan verzoekster meegedeeld dat het griffierecht binnen
twee weken na de dag van verzending van die brief moet zijn bijgeschreven op de bankrekening van de rechtbank. Ook
is bij die brief meegedeeld dat, als het griffierecht niet binnen de gestelde termijn is bijgeschreven, het verzoek niet
ontvankelijk kan worden verklaard.”
Wij hebben echter geen brief ontvangen van de griffier. Zou u zo vriendelijk willen zijn om aan te tonen dat u deze brief
ook daadwerkelijk verzonden heeft en dat wij hiervoor getekend hebben?
Zou u daarnaast ervoor willen zorgen dat we de brief alsnog ontvangen zodat we in de gelegenheid gesteld worden om
het griffierecht te betalen?
Alvast hartelijk dank,
Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout
Namens Stichting Arnhems Peil
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999

Van: vv.bestuursrecht (Rechtbank Gelderland)
Verzonden: Monday, 12 April 2021 13:02
Aan: Stichting Arnhems Peil
Onderwerp: verzoekschrift arnhems peil
Ik verzoek u om de bijlagen te openen.
Door deze uitspraak buiten zitting komt de aangekondigde skype zitting van donderdag 15 april a.s. te vervallen
Met vriendelijke groet,

Dhr. R.J. (Ruud) Tadema
senior administratief medewerker
Sector Bestuur
Kamer H.3.95
088 361 1516
www.rechtspraak.nl

Van: vv.bestuursrecht (Rechtbank Gelderland)
Verzonden: maandag 12 april 2021 13:02
Aan: Stichting Arnhems Peil
Onderwerp: verzoekschrift arnhems peil
Ik verzoek u om de bijlagen te openen.
Door deze uitspraak buiten zitting komt de aangekondigde skype zitting van donderdag 15 april a.s. te vervallen
Met vriendelijke groet,
Dhr. R.J. (Ruud) Tadema
senior administratief medewerker
Sector Bestuur
Kamer H.3.95
088 361 1516
www.rechtspraak.nl

Van: vv.bestuursrecht (Rechtbank Gelderland)
Verzonden: Wednesday, 7 April 2021 12:24
Aan: Stichting Arnhems Peil
Onderwerp: voornemen zitting verzoek arnhems peil
De voorzieningenrechter is voornemens de voorlopige voorziening van Arnhems Peil via een skypeverbinding te
behandelen op 15 april 2021 om 13.00 uur.
Indien u bent verhinderd verzoeken wij u dit zo snel mogelijk binnen 24 uur aan ons kenbaar te maken.
Als wij geen reactie van u mogen ontvangen, zullen wij u een uitnodiging voor de skype zitting toezenden.
Met vriendelijke groet,
Dhr. R.J. (Ruud) Tadema
senior administratief medewerker
Sector Bestuur
Kamer H.3.95
088 361 1516
www.rechtspraak.nl

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Friday, 26 March 2021 12:37
Aan: 'vv.bestuursrecht (Rechtbank Gelderland)'
Onderwerp: RE: aanvullende vraag inzake -arnhemspeil-verzoek-voorlopige-voorziening-rechtbank-gelderland-tavoplevering-wob-stukken-gemeente-arnhem-woonbotendossier
Geachte mevrouw Kosman,
Hieronder het enige echte besluit die het College van B&W van de gemeente Arnhem gemaakt heeft ten opzichte van
onze WOB-verzoeken waartegen we bezwaar hebben gemaakt.
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-01-gemeente-arnhem-besluit-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbtlocaties-voor-woonboten.pdf
Voor de overige twee WOB-verzoeken van drie totaal weigert de gemeente Arnhem de stukken op te leveren maar
neemt geen besluit dat ze het niet gaan opleveren. Hiertegen hebben we ook bezwaar ingediend:
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-02-08-en-03-09-arnhemspeil-mailwisseling-met-betrokken-ambtenaren-enwethouder-en-juridische-zaken-gemeente-arnhem-tav-onze-bezwaren-mbt-het-niet-opleveren-van-wob-stukken.pdf
We hebben onze bezwaren zowel bij de betrokken ambtenaren als de wethouder die de verantwoordelijke
dossierhouder is ingediend en daarnaast meerdere malen besproken met juridische zaken van de gemeente Arnhem.
Deze zou hiermee begin van de week aan de slag zijn gegaan maar wij hebben wederom niets meer vernomen. Alle
gesprekken met de ambtenaren en wethouder zijn opgenomen mocht de rechtbank die gesprekken nodig hebben.
Hieronder hebben we onze meerdere redenen voor onverwijlde spoed benoemd:
• Volgens drie onafhankelijke veiligheidsrapporten en de laatste status update van de gemeente van 15 december
2020 liggen we nog altijd op een gevaarlijke locatie m.b.t. de olietankers van de Shell. We zijn in 2017 al een
keer aangevaren door een olietanker met 25.000 euro schade en een flink trauma voor ons gezin en onlangs
heeft het College van B&W besloten om deze situatie nog een jaar in stand te houden terwijl er al twee
alternatieve ligplaatsen beschikbaar zijn om ons te verplaatsen naar een veilige locatie en de gemeente Arnhem
ondanks de resultaatverplichting weigert om een derde alternatieve locatie aan te schaffen. We kunnen elk
moment weer aangevaren worden met volgens de veiligheidsrapporten de dood als gevolg.
• Vaststellen van de verantwoordelijken voor het niet voldoen aan de verplichtingen, afspraken,
raadsopdrachten, moties en rechterlijke uitspraken t.b.v. het aansprakelijk stellen.
• 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 t.b.v. het aansprakelijk stellen.
• Het opstellen van bezwaar en verdediging naar aanleiding van de aankondiging t.a.v. het intrekken van de
ligplaatsvergunning en opstarten van de onteigeningsprocedure. De gemeente gaat onze vergunning afpakken
en onteigenen indien er niet binnen het jaar een oplossing wordt gevonden.
• 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.
Hieronder de drie WOB-verzoeken waar het om gaat:
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-arnhemspeil-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoekwoonbotendossier-op-voorstel-van-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voorwoonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-28-arnhemspeil-wob-verzoek-locaties-rosandepolder-defensiehavenboterdijk-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf

Hieronder het WOB-verzoek waarvan vorige keer alle stukken niet zijn aangeleverd waarom we nu wederom een WOBverzoek hebben moeten indienen waarbij de gemeente alsnog weigert om de stukken op te leveren:
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-01-29-awn-wob-verzoek-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
Met vriendelijke groet en een fijn weekend,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout
Namens Stichting Arnhem Peil
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999

Van: vv.bestuursrecht (Rechtbank Gelderland)
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 12:33
Aan: Stichting Arnhems Peil
Onderwerp: aanvullende vraag inzake -arnhemspeil-verzoek-voorlopige-voorziening-rechtbank-gelderland-tavoplevering-wob-stukken-gemeente-arnhem-woonbotendossier
Geachte heer Spaander,
In aanvulling op onderstaande vraag zou ik ook willen vragen toe te lichten waarom de beslissing op bezwaar niet kan
worden afgewacht.
Met vriendelijke groet,
mr. C.G.M. (Chantal) Kosman
senior juridisch medewerker
Team Bestuursrecht
Kamer F.3.29
06-41015199
www.rechtspraak.nl

Van: vv.bestuursrecht (Rechtbank Gelderland)
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 12:10
Aan: Stichting Arnhems Peil
Onderwerp: RE: 2021-03-21-arnhemspeil-verzoek-voorlopige-voorziening-rechtbank-gelderland-tav-oplevering-wobstukken-gemeente-arnhem-woonbotendossier
Geachte heer Spaander,
Zoals zojuist telefonisch met u besproken, bevestig ik hierbij schriftelijk nogmaals mijn vraag tegen welk (concreet)
besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem uw verzoek om voorlopige
voorziening zich richt en op welke datum u tegen dat besluit bezwaar heeft gemaakt. Ik zou u willen verzoeken het
betreffende besluit en bezwaar bij te voegen.
In afwachting van uw bericht,
Met vriendelijke groet,
mr. C.G.M. (Chantal) Kosman
senior juridisch medewerker
Team Bestuursrecht
Kamer F.3.29
06-41015199
www.rechtspraak.nl

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 11:51
Aan: Kosman, C.G.M. (Rechtbank Gelderland)
Onderwerp: 2021-03-21-arnhemspeil-verzoek-voorlopige-voorziening-rechtbank-gelderland-tav-oplevering-wobstukken-gemeente-arnhem-woonbotendossier
Geachte mevrouw Kosman,
Als bijlage heb ik het document meegeleverd (en ook als link hieronder naar het online archief).
Het eerste document heeft werkende links
2021-03-21-arnhemspeil-verzoek-voorlopige-voorziening-rechtbank-gelderland-tav-oplevering-wob-stukken-gemeentearnhem-woonbotendossier.pdf
Groet
Jeroen

