Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Friday, 18 June 2021 17:25
Aan: [Alle bewoners van de Nieuwe Haven]
Onderwerp: Ronald, Jeroen en Marloes hebben ook een akkoord met de gemeente over uitkoop en tekenen binnenkort het contract
Beste allemaal,
We staan op het punt om een contract te tekenen met de gemeente over uitkoop en vonden het wel zo netjes om vooraf even wat
uitleg te geven voordat het via een ander kanaal bekend wordt gemaakt. We hebben er afgelopen jaren alles aan gedaan om
oplossingen mogelijk te maken waarbij we op het water konden blijven wonen met zijn allen maar ondanks alle inspanningen, bloed
zweet en tranen is het ons duidelijk geworden dat het ons in ieder geval niet gaat lukken.
Ondanks de moties van de gemeenteraad waarin de opdracht was opgenomen om onze oplossingen te onderzoeken en indien er
mogelijkheden waren het budget voor uitkoop te gebruiken om die gewenste ligplaatsen te creëren en ondanks ons meermaals
wijzen op het uitblijven van de door de gemeenteraad gevraagde rapportage en inspanning om die oplossingen mogelijk te maken
hebben we tot op heden weinig tot niets teruggekregen en hebben de gemeenteraadsleden dit ook niet op de agenda gezet. Zelfs een
beschikbare optie die nu te koop staat waarbij we hebben aangegeven dat we extra wilden bijbetalen is door de gemeente afgewezen
waardoor we tot de conclusie zijn gekomen dat dit een eindeloos gevecht zal blijven. Marloes heeft een chronische ziekte (Peutz
Jeghers) waarbij de kans groot is dat ze niet oud wordt en ze is ondertussen flink overspannen van de hele situatie. Jeroen wil haar
niet nog meer jaren in de ellende storten en we gaan nu een nieuw plekje buiten Arnhem zoeken.
We hebben alles uit de kast getrokken om voor iedereen een oplossing te regelen maar onze energie is nu echt op. Door voor uitkoop
te kiezen en onze droom op te geven maken we plek voor twee andere gezinnen om wel een plekje te krijgen aan de
Westervoortsedijk. In het contract met de gemeente is opgenomen dat we onze rechtszaken intrekken en dat we de strijdbijl met de
gemeente t.a.v. het woonbotendossier begraven. We zijn verder tevreden met de uitkomst van de uitkoopregeling die door een
onafhankelijke bemiddelaar verkregen is. We zijn heel erg tevreden met zijn werkzaamheden en manier van optreden, we hoefden
verder niet met de gemeente om tafel en dat was een hele opluchting, mochten jullie interesse hebben in zijn contactgegevens dan
horen we het wel.
De uitzending van BNNVARA Opstandelingen heeft onze onderhandelingspositie aanzienlijk verbeterd, kregen we te horen. Dit heeft
ook voor de overgebleven bewoners zeker een positief effect bij de onderhandelingen. Er komt binnenkort nog een persbericht over
het tot stand komen van de afspraken met de gemeente (was een wens van de gemeente). Mochten jullie nog iets positiefs te melden
hebben en dit mee willen geven dan gaan we proberen om dit toe te voegen aan de publicaties. Mochten jullie nog vragen hebben
dan weten jullie ons te vinden.
Groet
Jeroen & Marloes en Ronald
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Wednesday, 12 May 2021 15:14
Aan: [Alle bewoners van de Nieuwe Haven]
Onderwerp: Update woonbotendossier Nieuwe Haven
Beste allemaal,
Uitkoop
We hebben drie weken geleden in de groepsapp aangegeven dat we door de onderzoekscommissie van de gemeenteraad verzocht
waren om door te geven wie er allemaal nog op hun geld zitten te wachten nadat ze akkoord zijn gegaan met uitkoop. We hebben
daarop geen reactie ontvangen en we gaan er dan ook vanuit dat het tot nu toe voor iedereen die uitgekocht wenste te worden rond
is met de gemeente. Mocht er alsnog iets niet lekker lopen, laat het dan weten, vorige keer heeft de onderzoekscommissie de
problemen voor Lem en Gaby ook weten op te lossen.
Taxaties en adviseur
De taxateur die de gemeente inzet om de ligplaats en woonboten te taxeren heeft consequent tot nu toe elke woonboot en ligplaats
voor minimaal 50.000 euro te laag getaxeerd. We hebben hierover halverwege februari al een klacht ingediend bij het EMCI die de
klacht ook daadwerkelijk in behandeling heeft genomen. We hebben die klacht onderbouwd met meerdere hertaxaties waaruit bij
sommige bijna een 100.000 euro verschil geconstateerd is. De gemeente (via de Lorijn en dan de taxateur Niek van der Sluis van
Drijvend wonen) handelt op deze manier zodat jij een hertaxatie laat uitvoeren en dat ze ervan uitgaan dat je dan ergens in het

midden uitkomt. Hierdoor zijn al een aantal bewoners voor een groot bedrag het schip in gegaan. Mocht je ergens niet zeker over zijn
of advies over wilt hebben laat het dan even weten. Je kunt ook op kosten van de gemeente een adviseur inhuren maar daarmee is
het oppassen aangezien gebleken is dat de adviseurs uit deze regio allemaal goed bekenden zijn van bijvoorbeeld de Lorijn, de
gemeenteambtenaren en de wethouder.
Oplossingen voor ligplaatsen
Eind vorige maand heeft de onderzoekscommissie van de gemeenteraad doorgegeven dat wethouder van Dellen begin mei de eerste
versie van het onderzoeksrapport van Movares zou opleveren waarin de eerste resultaten en benodigde stappen opgenomen zouden
zijn voor het creëren van gewenste ligplaatsen. Tijdens het laatste gesprek met de wethouder bleek ook deze afspraak weer niet
nagekomen te zijn en bleek het om een powerpoint presentatie te gaan i.p.v. een rapport waar ook nog geen benodigde stappen of
uitgebreide onderbouwing bij zat zoals wel verzocht is in de moties door de gemeenteraad. De onderzoekscommissie heeft
aangegeven samen met een aantal politieke partijen vragen te willen stellen tijdens de politieke avond in de gemeenteraad om de
wethouder te confronteren met het feit dat hij stelselmatig zijn afspraken of opdracht niet nakomt. We verwachten dat die vragen
deze maand op de agenda gezet gaan worden.
Voorlopige voorziening WOB stukken
De rechtbank heeft op 29 april uitspraak gedaan in de voorlopige voorziening m.b.t. de door ons opgevraagde WOB-stukken die de
gemeente al sinds 2019 achterhoudt. De rechter heeft de gemeente nog een keer de kans gegeven om de stukken op te leveren
aangezien de jurist van de gemeente tijdens de zitting stellig beloofde dat het nog steeds de bedoeling was om rond juni alle stukken
op te leveren. Hieronder de link naar de uitspraak: https://arnhemspeil.nl/docs/2021-04-29-rechtbank-gelderland-uitspraakvoorzieningenrechter-arnhemspeil-vs-gemeente-arnhem-mbt-wob-verzoek-woonbotendossier.pdf
Het belang van het opleveren van de WOB-stukken komt in beeld indien er begin volgend jaar alsnog te weinig ligplaatsen
beschikbaar zijn voor de resterende woonboten en er geloot gaat worden en de overgebleven woonboten onteigend gaan worden.
We hebben bijvoorbeeld een door de gemeente achtergehouden stuk in handen gekregen via de BNN/VARA (die juni/juli de
Opstandelingen uitzending gaat publiceren) waaruit blijkt dat de directeur van de KEMA een vervalst kaartje heeft opgeleverd aan de
gemeenteraad waardoor de gemeente al die tijd de drie tot minimaal zes beloofde nieuwe ligplaatsen niet heeft opgeleverd:
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-12-arnhemspeil-kema-leverde-een-ondeugdelijk-veiligheidsrapport-op-over-de-defensiehavenin-arnhem-om-woonboten-te-weren.pdf
Indien blijkt dat de gemeente doelbewust hun resultaatverplichting niet is nagekomen (en we hebben nu meerdere voorbeelden in
handen waaruit dat blijkt) dan wordt het voor de gemeente straks heel moeilijk om de resterende woonboten onder dwang te gaan
onteigenen waardoor iedereen meer kans maakt dat de gemeente of meer hun best gaan doen op een oplossing of je een hoger
uitkoopbedrag gaat geven.
Laatste opnamedag BNN/VARA
Er zou nog een laatste opname dag komen de maand voor de Opstandelingen uitzending van de BNN/VARA. Mocht je nog zaken mee
willen nemen in die uitzending laat het dan even weten dan nemen we het mee in de communicatie.
Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes en Ronald,
Namens de AWN
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Tuesday, 26 January 2021 19:06
Aan: [Alle bewoners van de Nieuwe Haven]
Onderwerp: Status update t.b.v. raadsleden die bezig zijn met onderzoek naar afhandeling woonbotendossier Arnhem
Beste allemaal,
Morgenavond komt één van de drie raadsleden die in het onderzoeksteam van de gemeenteraad zit bij ons langs om de voortgang in
het woonbotendossier- en het onderzoek te bespreken en waarschijnlijk zitten we a.s. donderdag weer aan tafel met de wethouder
en de raadsleden om de zaken te bespreken die niet lekker lopen.
We hebben ondertussen twee uitgebreide brieven van bewoners ontvangen waarin is aangegeven dat ze nog steeds op een
taxatierapport of uitsplitsing zitten te wachten en zeer ontevreden zijn over de gang van zaken. Indien je nog zit te wachten op een
taxatierapport of uitsplitsing van de waarde van de ligplaats en de woonboot etc. dan is het van belang dat je zo snel mogelijk een
mail stuurt gericht aan raadslid n.wiggers@raad.arnhem.nl (ons even in de CC meenemen graag) zodat dit besproken kan worden met
de wethouder door de raadsleden die het onderzoek uitvoeren.

Totaal hebben er nu 7 gezinnen van woonboten aangegeven via de mail of whatsapp dat ze ontevreden zijn over de manier hoe de
gemeente dit verhaal aanpakt. Mocht je nog een status update willen doorgeven aan de raadsleden dan is het verstandig om die
even voor morgen 17:30 uur naar ons op de mail te zetten zodat we hem kunnen bespreken en meegeven. Positieve verhalen zijn
natuurlijk ook van harte welkom en die zullen we ook doorgeven.
Mochten jullie nog vragen hebben dat weten jullie ons te vinden.
Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes en Ronald
Namens de AWN
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Wednesday, 6 January 2021 18:49
Aan: [Alle bewoners van de Nieuwe Haven]
Onderwerp: Graag een reactie m.bt. het woonbotendossier t.a.v. de ondersteuning van de Nationale Ombudsman
Urgentie: Hoog
Beste allemaal,
We hebben nog maar een klein aantal reacties ontvangen op de mail hieronder. Indien alles helemaal naar wens verloopt/is verlopen
met de gemeente Arnhem dan horen we het ook graag zodat we weten voor wie we nog bezig zijn in algemene zin.
Er is binnenkort bijvoorbeeld een onderzoek aangekondigd naar het handelen van de gemeente en aankomende week komt
Opstandelingen TV langs voor een eventuele tv-uitzending over het woonbotendossier. Mocht de gemeente nu wel goed bezig zijn en
jullie zijn allemaal zeer tevreden dan kunnen wij ons op andere zaken gaan richten en dan hebben we ook een keer iets positiefs te
melden in dit dossier.
Mocht je nog wel ondersteuning wensen dan is een korte reactie op deze mail waarin je toestemming geeft dat we je meenemen in
het gesprek met de ombudsman m.b.t. de laatste stand van zaken genoeg.
Alvast hartelijk dank voor jullie reactie.
Groet
Jeroen
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Tuesday, January 5, 2021 1:24 PM
Aan: [Alle bewoners van de Nieuwe Haven]
Onderwerp: LET OP: Machtiging benodigd t.b.v. woonbotendossier ondersteuning Nationale Ombudsman
Urgentie: Hoog
Beste allemaal,
We hebben vandaag een gesprek gehad met de Nationale Ombudsman en die gaf aan dat we indien we de ondersteuning van de
Ombudsman willen vragen voor de huidige gang van zaken een nieuwe klacht dienen in te dienen vanaf het moment dat de
gemeenteraad de twee moties heeft aangenomen. Ze hebben al een nieuw zaaknummer aangemaakt en een nieuwe behandelaar
toegekend maar we hebben eerst jullie machtiging nodig indien we willen dat de Ombudsman de laatste status updates meeneemt in
de ondersteuning:
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-26-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visienieuwe-haven-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-10-arnhemspeil-status-update-voor-oplossing-woonboten-nieuwe-haven-arnhem-zaaknrombudsman-2019-00843.pdf

Ons verzoek aan jullie, zouden jullie ons willen machtigen en liefst ook een korte toelichting van de laatste stand van zaken willen
doorgeven hoe jullie er nu voor staan en wat jullie wensen zijn als reactie op deze mail?
Dit geldt ook voor diegenen die ondertussen een deal gesloten hebben met de gemeente maar niet tevreden zijn (omdat ze onder
druk stonden bijvoorbeeld en daardoor eieren voor hun geld hebben moeten kiezen).
We hebben nog minder als een half jaar om ervoor te zorgen dat er uitzicht komt op een oplossing
Tijdens het vaststellen van de visie is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel van het College dat ze de
ligplaatsvergunningen mogen intrekken van de bewoners indien zij niet akkoord gaan met het uitkoopaanbod en er na een jaar nog
geen uitzicht is op een oplossing: https://arnhemspeil.nl/docs/2019-12-04-gemeente-arnhem-raadsvoorstel-visie-nieuwe-havenbijlage-3-brief-bewoners-nav-collegebesluit.pdf
In de laatste status update vanuit de gemeente op 15 december is dit punt wederom aangehaald:
“Als er vervangende ligplaatsen concreet in beeld zijn, dan kan de termijn van het vrijwillige traject verlengd worden. Die kan
daarmee dus langer dan een jaar duren.” “Eerder is vastgesteld dat er binnen de gemeente Arnhem geen opties voor nieuwe
ligplaatsen voor woonboten gevonden konden worden. Hierin is naar onze mening geen verandering gekomen.”
Hieronder de lijst met bewoners die in 2019 een zaak hebben aangemeld bij de Nationale Ombudsman:
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-10-nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-arnhem-1362596zaaknummer-2019-00843.pdf
1. De heer en mevrouw Spaander, 2019.00847
2. Mevrouw Patty, 2019.00845
3. De heer Van Verseveld, 2019.01384
4. De heer Schout, 2019.01 592
5. De heer Hondeveld, 201 9.02741
6. Mevrouw Neve, 201 9.03691
7. De heer Beurs, 201 9.03560
8. De heer Hofman, 2019.03944
9. De heer Van Drie, 201 9.03946
10. De heer Van Amerongen, 2019.08552
Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes en Ronald
Namens de AWN & Stichting Arnhems Peil
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Sunday, 6 December 2020 14:37
Aan: 'Rita Kleijwegt' (Gemeente Arnhem)
CC: [Alle bewoners van de Nieuwe Haven]
Onderwerp: RE: Honderden stukken m.b.t. het WOB verzoek AWN ontbreken - ingebreke stelling blijft overeind - we
worden hiermee juridisch beperkt - 2011-10-20-gemeente-arnhem-knipselkrant-keiharde-toezegging-woonbootbewoners
Geachte mevrouw Kleijwegt, zoals al eerder meerdere malen aangegeven ontbreken er flink wat stukken die u had
moeten aanleveren t.a.v. ons vorige WOB verzoek.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om alvast z.s.m. alle stukken op te leveren die te maken hebben met de
resultaatverplichting die de gemeente aangegaan is?
Zie link en inhoud van het document hieronder: https://arnhemspeil.nl/docs/2011-10-20-gemeente-arnhemknipselkrant-keiharde-toezegging-woonbootbewoners.pdf
“Op 27 september 2005 blijkt wel degelijk door de gemeente een 'resultaatverplichting' op papier te zijn gezet,… Daarmee
verplichtte de gemeente zichzelf een geschikte nieuwe locatie te vinden voor 35 Arnhemse woonboten die op 'niet
geschikte' locaties liggen. Daarbij ook de vijftien boten uit de ASM-haven.”
Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Jeroen & Marloes en Ronald
Namens Stichting Arnhems Peil en de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN)
+31 (0) 6 2888 3999
www.arnhemspeil.nl

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Wednesday, November 25, 2020 10:04 PM
Aan: [Alle bewoners van de Nieuwe Haven]; 'Nationale ombudsman'
Onderwerp: 2020-11-26-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwehaven-arnhem zaaknr ombudsman 2019-00843
Beste allemaal,
We hebben vandaag de laatste versie van de 12 aangeboden oplossingen gepubliceerd waarin ook een makkelijke index
in is opgenomen inclusief alle verwijzingen met jip en janneke plaatjes naar de verplichtingen, de opdrachten, de
besluiten, de uitspraken van de rechtbank en Raad van State, de interventie van de Nationale Ombudsman, de beloftes
van de wethouder en de burgemeester en de moties van de gemeenteraad. Als het goed is heeft jullie advocaat hier meer
dan genoeg aan om de gemeenteambtenaren en de wethouder van katoen te geven. Mochten jullie nog vragen hebben
dan horen we het wel. Hieronder de link naar de update (ook als bijlage toegevoegd):
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-26-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossieren-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes en Ronald
Namens Stichting Arnhems Peil en de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN)
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Tuesday, 24 November 2020 17:37
Aan: [Alle bewoners van de Nieuwe Haven]
Onderwerp: LET OP: Gemeente Arnhem is echt niet te vertrouwen, zorg er voor dat je je laat vertegenwoordigen door een advocaat
en neem elk gesprek op (liefst met beeld) zaaknr-ombudsman-2019-00843
Beste allemaal,
Wij hebben de afgelopen tijd meerdere gesprekken gehad (en opgenomen inclusief beeld en geluid) met Rita Kleijwegt van de
gemeente Arnhem waaruit duidelijk blijkt dat de gemeente Arnhem absoluut niet te vertrouwen is en er alles aan zal doen om de
bewoners zo’n laag mogelijk bedrag te geven voor de ligplaatsen. We zijn hierover continu in gesprek met de gemeenteraadsleden
maar we willen jullie wel stevig op het hart drukken dat jullie heel goed oppassen en de gesprekken samen met een advocaat voeren.
Indien je een gesprek met een gemeenteambtenaar hebt dan is ons advies om dat gesprek op te nemen (liefst met geluid en beeld)
zodat je later terug kunt verwijzen naar dat gesprek en de beloftes die gemaakt zijn mocht het tot rechtszaken aankomen. Die kans zit
er namelijk dik in. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben dan weten jullie ons te vinden. Hieronder een aantal antwoorden op
onze vragen van de gemeenteambtenaren:
Vraag AWN: Kan AWN/Arnhems Peil actief betrokken worden bij de zoektocht van Movares?
Antwoord namens gemeente Arnhem: Arnhems Peil is actief bevraagd tijdens het gesprek via Teams 13 oktober 2020 maar zal tijdens
het onderzoek van Movares niet nader worden betrokken
Vraag AWN: Kan Movares voor meer uren worden ingehuurd zodat het niet allemaal tot mei hoeft te duren?
Antwoord namens gemeente Arnhem: De gemeente Arnhem is van mening dat het aantal uren voldoende is. De doorlooptijd is niet
alleen een kwestie van het beschikbare aantal uren.

Vraag AWN: De waardebepalingen zijn ondeugdelijk en de boten worden getaxeerd op basis van de locatie Nieuwe Haven terwijl dat
niet de afspraak is.
Antwoord namens gemeente Arnhem: Toegezegd is dat de betreffende ligplaats in de Nieuwe Haven getaxeerd wordt als ware het
een legale ligplaats. In het raadsbesluit staat: Vermogensschade; dit betekent de verkoopwaarde van de woonboot en de ligplaats, of,
als de bewoner ervoor kiest zelf de woonboot te verkopen, de waarde van de ligplaats; Hieruit blijkt niet dat de waarde van een
andere ligplaats als uitgangspunt wordt genomen. In het raadsvoorstel staat ook: De kosten (en daarmee dus ook de waarde na
verplaatsing) lopen sterk uiteen per locatie. Een plek in bijvoorbeeld de Rosandepolder is aanzienlijk meer waard dan een plek aan de
Westervoortsedijk. Uit oogpunt van rechtsgelijkheid kan van een ruil van een onwenselijke ligplaats in de Nieuwe Haven voor een
formeel bestemde definitieve plek ergens anders (in feite een vorm van schadeloosstelling) alleen sprake zijn als de waarde van de
betreffende ligplaats vergelijkbaar is. Dat is het geval aan de Westervoortsedijk, die immers zeer nabij de Nieuwe Haven ligt. Daarom
is recent een gewenste (formeel bestemde) ligplaats aan de Westervoortsedijk die op de markt kwam, verworven door de gemeente.
Ook uit deze passage blijkt zonneklaar de dat de waarde wordt bepaald op basis van de huidige ligplaats in de Nieuwe haven.
Vraag AWN: De gemeente heeft Movares geen opdracht gegeven om buiten gemeente Arnhem te zoeken. Dit is niet conform de
moties. Gaan jullie je aan de opdracht houden en er wel opdracht toe geven om buiten de gemeente te zoeken?
Antwoord namens gemeente Arnhem: Raadsbesluit zegt in bijlage 2: Het is niet aan de gemeente Arnhem om ligplaatsen te realiseren
of aan te kopen in een andere gemeente. Indien een eigenaar van een woonboot in de Nieuwe Haven een mogelijkheid ziet elders
een ligplaats te verwerven, dan kan de gemeente hieraan wel indirect bijdragen in de vorm van een financiële compensatie voor de
achter te laten plaats in Arnhem. In de moties wordt geen afstand genomen van dit uitgangspunt.
Zoals jullie weten zetten we alle informatie die we hebben altijd publiekelijk op de dok pagina van de website:
https://arnhemspeil.nl/dok.html
Alle samenvattingen per onderwerp staan hier:
https://www.arnhemspeil.nl/dok.html#samenvattingen
Hier is de allerlaatste status update van de afgelopen vier maanden te vinden:
https://www.arnhemspeil.nl/docs/2020-11-10-arnhemspeil-status-update-voor-oplossing-woonboten-nieuwe-haven-arnhem-zaaknrombudsman-2019-00843.pdf
En dit is de laatste bevestiging dat de gemeenteambtenaren ondanks de inspannings- en resultaatverplichting, de uitspraken van de
rechter en Raad van State, de interventie van de Nationale Ombudsman, de beloftes van de wethouder en de twee moties van de
gemeenteraad niet van plan zijn om die verplichtingen na te komen:
https://www.arnhemspeil.nl/docs/2020-11-23-arnhemspeil-awn-gemeente-arnhem-kiest-er-voor-om-ligplaats-westervoortsedijkniet-aan-te-schaffen-en-komt-resultaatverplichting-niet-na.pdf
Hieronder het videokanaal speciaal voor het woonbotendossier van de gemeente Arnhem inclusief de “leugens van wethouder van
Dellen” videos:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTDKmwLG7gq-RfYWjxZi753AdO6W3Q2Vi
Mochten jullie later t.b.v. een rechtszaak de video en audio beelden nodig hebben die we gemaakt hebben van de gesprekken met de
wethouder, de senior beleidsambtenaar Thor Smits of Rita Kleijwegt dan zijn we die natuurlijk ook bereid om te delen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes en Ronald,
+31 (0) 6 2888 3999
www.arnhemspeil.nl

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Monday, 23 November 2020 08:34
Aan: [Alle bewoners van de Nieuwe Haven]
Onderwerp: FYI: Gemeente Arnhem kiest er weer bewust voor om een ligplaats aan de Westervoortsedijk niet op te
kopen en houdt zich niet aan de resultaatverplichting - zaaknummer nationale ombudsman 2019-00843
FYI

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Monday, November 23, 2020 8:29 AM
Aan: Raadsleden Gemeente Arnhem; Jan van Dellen (Wethouder gemeente Arnhem); 'Nationale ombudsman';
'Burgemeester gemeente Arnhem'
CC: 'Thor Smits';'Rita Kleijwegt' (Gemeente Arnhem); 'Fractievolgers Gemeente Arnhem'
Provincie Gelderland; ‘Opstandelingen BNNVARA’
Onderwerp: Gemeente Arnhem kiest er weer bewust voor om een ligplaats aan de Westervoortsedijk niet op te
kopen en houdt zich niet aan de resultaatverplichting - zaaknummer nationale ombudsman 2019-00843
Beste raadsleden, burgemeester en Nationale Ombudsman,
Hieronder de zoveelste onderbouwing van de werkwijze die de ambtenaren en wethouder van Dellen hanteren
m.b.t het (niet) nakomen van de resultaatverplichting die de gemeente al sinds 2007 heeft om voor gewenste
ligplaatsen te zorgen voor de bewoners op ongewenst verklaarde locaties in Arnhem.
De bewoner die zijn ligplaats aan de Westervoortsedijk wil verkopen aan de gemeente kwam uit de ASM haven en
is destijds door de ambtenaren van de gemeente Arnhem in de Nieuwe Haven geplaatst op een tijdelijke locatie in
afwachting van het nakomen van de verplichting die de gemeente in 2007 is aangegaan. Een paar jaar geleden
heeft de gemeente Arnhem voor hem een gewenste ligplaats aangekocht aan de Westervoortsedijk. I.v.m.
persoonlijke omstandigheden wil hij nu zijn boot en ligplaats verkopen en heeft hij de gemeente Arnhem voorrang
gegeven omdat hij het niet eerlijk naar de overige bewoners in de Nieuwe Haven vindt als hij de ligplaats aan
iemand zou verkopen die niet al sinds 2007 op het nakomen van de verplichtingen zit te wachten. De ambtenaren
zijn echter zeer afhoudend om zijn woonboot en ligplaats over te kopen met als resultaat dat hij nu straks alsnog
zijn woonboot en ligplaats op de markt moet aanbieden waarmee weer een kans verloren gaat om een oplossing
te verzorgen voor de andere bewoners. De gemeente kiest er hiermee wederom bewust voor om zich niet aan de
resultaatverplichting te houden. (zie mail hieronder)
Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes en Ronald
Namens Stichting Arnhems Peil en de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven
+31 (0) 6 2888 3999
www.arnhemspeil.nl
From: RJ
Sent: Sunday, November 22, 2020 10:14:55 PM
To: Stichting Arnhems Peil
Subject: Ter info...
Ik had 1september jongstleden een afspraak over de eventuele aankoop van mijn schip met ligplaats, aan
de Westervoortsedijk in Arnhem, op het stads kantoor te Arnhem met Rita Kleijwegt, en Marc van de Logt,
(jurist van de gemeente Arnhem?) Daarna is er een taxateur bij mij geweest. (Later dan gedacht), 14
oktober j.l., en dat was de heer H. Bijsterbosch, van De Lorijn Raadgevers o.g. uit Druten.
Verder heb ik tot op heden niets gehoord.
Groet rj

Bent u benieuwd naar hoe wethouder van Dellen en zijn ambtenaren de afgelopen vier maanden hebben
gehandeld om de verplichtingen, beloftes en de moties van de gemeenteraad (niet) na te komen?
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-10-arnhemspeil-status-update-voor-oplossing-woonboten-nieuwe-havenarnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Wednesday, 11 November 2020 09:34
Aan: [Alle bewoners van de Nieuwe Haven]

Onderwerp: FYI: 2020-11-11-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visienieuwe-haven-arnhem.pdf / aanstelling externe adviseur gewenste ligplaatsen
FYI
Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Wednesday, November 11, 2020 9:32 AM
Aan: 'Rita Kleijwegt' (Gemeente Arnhem); 'Martijn van den Elzen' (Onderzoeker Movares)
Onderwerp: 2020-11-11-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visienieuwe-haven-arnhem.pdf / aanstelling externe adviseur gewenste ligplaatsen
Geachte mevrouw Kleijwegt en heer van den Elzen,
Tijdens ons gesprek van gisteren vernamen we dat Movaris een week geleden voor het eerst intern overleg gehad
heeft over de opdracht van de gemeente Arnhem om met onze alternatieve locaties aan de slag te gaan en dat er
verder nog weinig te melden was.
We begrepen ook dat de heer van den Elzen ongeveer een dag per week te besteden heeft aan deze opdracht. Wij
hebben aangegeven dat we hier erg verbaasd over zijn. Het voelt voor ons niet alsof de gemeente Arnhem ons of
de moties van de gemeenteraad serieus neemt.
Het is nu vier maanden geleden dat de gemeenteraad de Visie Nieuwe Haven heeft aangenomen inclusief de
moties om met onze 12 oplossingen aan de slag te gaan en over 8 maanden zou het College van B&W in theorie
onze ligplaatsvergunningen mogen afnemen indien er geen daadwerkelijk uitzicht op een oplossing ligt.
Tijdens ons vorige gesprek van een maand geleden hebben jullie aangegeven pas in mei 2021 te willen
rapporteren. Wij hebben aangegeven dat we van jullie verwachten dat jullie je houden aan de interval die
opgenomen is in de motie van de gemeenteraad. Dit betekent dat we uiterlijk 8 januari 2021 de eerste officiële
rapportage verwachten.
We hebben gisteren ook nogmaals aangegeven dat we graag meer betrokken worden bij de zoektocht naar
oplossingen en nieuwe locaties. De heer van den Elzen gaf aan dat dit niet in de opdracht van de gemeente aan
Movaris was opgenomen. Wij hebben hierop gereageerd dat we om het vertrouwen te herstellen, het nodig
hebben dat we actief betrokken worden bij dit traject en dat we om volledige transparantie vragen. Mevrouw
Kleijwegt zou dit verzoek bespreken binnen de gemeente.
Gisteren hebben we ook de nieuwe oplossing besproken die we als oplossing 13 opgevoerd hebben:
Rivierklimaatpark. We hebben deze oplossing toegevoegd aan het overzicht met de laatste update van de 12
aangeboden oplossingen: (zie bijlage)
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-11-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-hetwoonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf
Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes en Ronald
Namens Stichting Arnhems Peil en de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN)
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Tuesday, October 13, 2020 9:12 AM
Aan: 'Rita Kleijwegt' (Gemeente Arnhem)
Onderwerp: RE: 2020-10-13-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-envisie-nieuwe-haven-arnhem.pdf / Nieuwe Haven - aanstelling externe adviseur alternatieve locaties
Geachte mevrouw Kleijwegt, Als bijlage heb ik de meest recente versie van de uitwerking met 12 oplossingen
toegevoegd.https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-13-arnhemspeil-update-12-aangeboden-oplossingen-voor-hetwoonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf

Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes en Ronald
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Stichting Arnhems Peil
Datum: donderdag, 16 juli 2020 15:48
Aan: [Alle bewoners van de Nieuwe Haven]'Rita Kleijwegt' (Gemeente Arnhem)
CC: 'Thor Smits' (Gemeente Arnhem), Jan van Dellen (Wethouder Gemeente Arnhem)
Onderwerp: Reactie email/brief gemeente Arnhem: Nieuwe Haven - uitnodiging voor een gesprek - maximale inzet op uitkoop - geen
woord over de opdracht van de gemeenteraad om met de oplossingen aan de gang te gaan
Geachte mevrouw Kleijwegt,
Moties van de gemeenteraad
Als reactie op uw email met bijlage willen wij graag opmerken dat de inhoud van de bijlage / brief waarin u aangeeft dat de gemeente
maximaal gaat inzetten op een uitkoopregeling niet overeenkomt met de twee moties die zijn aangenomen door de gemeenteraad:
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-motie-denk-arnhemcentraal-niet-tussen-wal-enschip-laten-vallen-bewoners.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-motie-cda-voortgang-koers-woonboten.pdf
De twee moties bevatten het volgende verzoek aan het college:
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-motie-denk-arnhemcentraal-niet-tussen-wal-enschip-laten-vallen-bewoners.pdf
•
Zodra er een mogelijkheid zich voordoet [voor alternatieve ligplaatsen], het geld voor uitkoop hiervoor in te zetten
•
Indien na één jaar geen mogelijkheden zich voordoen, de periode verlengen met één jaar
•
Te voldoen aan de inspanningsverplichtingen van de gemeente
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-motie-cda-voortgang-koers-woonboten.pdf
•
Half jaarlijks met een gedetailleerd brief te komen waarin is opgenomen welke locaties het college heeft onderzocht voor
ligplekken bestemd voor de bewoners van de Nieuwe Haven;
•
Hierin op te nemen waarom de ligplekken geschikt, dan wel ongeschikt zijn en wat eventuele belemmeringen vormen om
hier ligplekken te realiseren. Denk hierbij aan aspecten betreffende de nautische veiligheid, veiligheid van de omgeving, aan te leggen
voorzieningen, belemmerende bestemmingsplannen, etc;
•
Hier ook expliciet in mee te nemen de 12 opties van stichting Arnhems Peil, maar zich niet te beperken tot deze opties;
•
Deze brief half jaarlijks te doen toekomen aan de raad.
Uitkoopaanbod
Er zijn drie woonbootbewoners die aangegeven hebben graag uitgekocht te worden. We stellen voor dat u deze bewoners z.s.m. op
een fatsoenlijke manier uitkoopt. De overgrote meerderheid van de bewoners heeft echter aangegeven dat ze niet of pas als laatste
optie uitgekocht willen worden (indien er echt geen andere oplossingen meer mogelijk zijn). Wij hebben dat ook aangegeven, mocht
er geen enkel oplossingen meer overblijven, dan zijn wij eventueel bereid tot uitkoop van de woonfunctie van onze woonboot (enkel
en alleen indien de bedrijfsfunctie en de stichtingen ongehinderd op het schip achter mogen blijven). Het is al erg genoeg dat jullie het
nodig vonden om hierover te liegen tegen de gemeenteraad: https://youtu.be/xBMA9v-mqvY en we vinden het dan ook zeer
ongepast op welke wijze u nu het gesprek met ons aangaat. We stellen voor dat u z.s.m. aan de gang gaat met de mogelijke
oplossingen in overleg met de bewoners volgens het verzoek van de gemeenteraad en daarbij Rijkswaterstaat en bijvoorbeeld de
projectontwikkelaars K3 en KWP betrekt.
Juridische adviseur
We adviseren alle bewoners uit de Nieuwe Haven om een juridisch adviseur mee te nemen naar de gesprekken met de gemeente. U
en uw collega’s hebben zich namelijk zeer onbetrouwbaar gedragen de afgelopen jaren en gezien de beantwoording van de klacht van
onlangs kunnen de bewoners uit de Nieuwe Haven de borst nat maken voor nog veel meer ellende. Mocht de gemeente bereid zijn
om eerst inhoudelijk over alle mogelijke oplossingen te praten (inclusief uitkoop als laatste optie) dan zijn wij zeker bereid om dat
gesprek aan te gaan.
Jeroen & Marloes
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Wednesday, 8 July 2020 23:18
Aan: [Alle bewoners van de Nieuwe Haven]
Onderwerp: Reactie op het besluit Visie Nieuwe Haven
Beste allemaal, Als bijlagen hebben we zowel de moties en amendementen als de stemming toegevoegd van de partijen.
De meeste moties en amendementen zijn weggestemd (misschien goed om even te kijken in de plaatjes van de
stemmingen om te zien welke partijen jullie niet gesteund hebben zodat je dat over twee jaar kan mee laten wegen als je
weer gaat stemmen…)
Er zijn twee moties aangenomen die wel positief voor de bewoners zijn. De eerste motie die aangenomen is zou ervoor
moeten zorgen dat de wethouder echt met onze oplossingen aan de gang gaat en zijn uiterste best moet doen om
maatwerk te leveren zodat er voor elke bewoner een oplossing komt.
De tweede motie die aangenomen is zorgt ervoor dat er om het half jaar een controle komt om te zien wat de wethouder
heeft gedaan. We zijn net nog gebeld door de opsteller van de laatste motie die ons verzekerd heeft dat ze er echt alles
aan gaan doen om te zorgen dat we niet weer met een kluitje het riet in gestuurd worden, en daar gaan wij ze natuurlijk
aan houden. Dit was ook eerlijk gezegd alles wat we konden verwachten. De VVD, GroenLinks, Christen Unie en de Partij
voor de Arbeid vormen een grote kliek die zich helemaal niet bekommeren om de bewoners van Arnhem en voornamelijk
voor zichzelf in de gemeenteraad zitten. Het boeit ze helemaal niets dat de wethouder publiekelijk alles bij elkaar liegt.
Met deze gemeenteraad was dit de beste uitslag die we hadden kunnen krijgen. Weet wat je stemt de volgende keer.
De enige partijen die elke keer in het voordeel van de bewoners hebben gestemd zijn de SP en de Arnhemse Ouderen
Partij. En de partij die daarna bijna altijd in ons voordeel hebben gestemd zijn de Partij voor de Dieren en de PVV.
We zijn dus blij met de brede steun voor de twee moties die duidelijk maken dat er de komende 2 jaar echt gekeken moet
worden naar de meerdere oplossingen voor gewenste ligplaatsen die we hebben aangedragen.
En wij zullen er natuurlijk bovenop zitten om ervoor te zorgen dat dit ook gebeurt. De wethouder gaat ons veel zien de
komende jaren.
We zijn ook erg blij dat meerdere partijen aandacht gaven aan de 11 Youtube video’s van Arnhems Peil over de leugens
van de wethouder. Aangezien we de video’s uitgebreid hebben onderbouwd, zijn wij erg benieuwd naar zijn schriftelijke
reactie.
Mochten jullie nog vragen hebben dan weten jullie ons te vinden. Morgenochtend publiceren we de mini documentaire
over het woonbotendossier. Die video is bedoeld als stok achter de deur om de wethouder op gang te houden en indien
nodig als input voor een eventuele rechtszaak mocht het daar op aan komen.
Groet en een fijne avond.
Jeroen & Marloes en Ronald
Namens de AWN en Arnhems Peil
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999
2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-motie-denk-arnhemcentraal-niet-tussen-wal-en-schip-latenvallen-bewoners-stemming

2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-motie-cda-voortgang-koers-woonboten-stemming

2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven-stemming

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Wednesday, 8 July 2020 21:32
Aan: [Alle bewoners van de Nieuwe Haven]
Onderwerp: Besluit Visie Nieuwe Haven is om 10 uur vandaag
Beste allemaal, Het besluit Visie Nieuwe Haven staat voor 10 uur vanavond op de agenda.

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Wednesday, 8 July 2020 16:03
Aan: [Alle bewoners van de Nieuwe Haven]
Onderwerp: Het is begonnen
Het is begonnen.

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Wednesday, 8 July 2020 14:30
Aan: [Alle bewoners van de Nieuwe Haven]
Onderwerp: Besluit Visie Nieuwe Haven Arnhem / Woonbotendossier Arnhem / Moties en amendementen + link naar de uitzending
Beste allemaal,

We mochten als bewoners vandaag niet aanwezig zijn bij het besluit wat gemaakt gaat worden over de Visie Nieuwe Haven en het
Woonbotendossier van Arnhem. Hieronder de link naar de uitzending van de gemeenteraad die net is begonnen. We weten nog niet
precies hoe laat de Visie Nieuwe Haven aan de beurt komt:
6.1 Vaststellen Visie Nieuwe Haven: https://arnhem.notubiz.nl/vergadering/618048/Politieke%20Avond%2008-07-2020
Hieronder alle links naar de moties en amendementen op de Visie Nieuwe Haven die vandaag worden ingebracht door de
verschillende politieke partijen. 7 van de 11 moties en amendementen zijn speciaal voor de woonbootbewoners opgevoerd.
We hebben geen enkel vertrouwen in wethouder van Dellen en zijn ambtenaren en we begrijpen niet dat een aantal raadsleden zo
makkelijk over alle leugens van de wethouder heenstappen en aangegeven hebben dat ze voor de visie gaan stemmen.
De acties van de afgelopen maanden hebben er ieder geval wel voor gezorgd dat er een groot aantal moties en amendementen liggen
die indien ze aangenomen worden toch enige houvast kunnen bieden voor de bewoners.
Moties en amendementen Visie Nieuwe Haven
2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-motie-denk-arnhemcentraal-niet-tussen-wal-en-schip-laten-vallenbewoners.pdf
2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-motie-cda-voortgang-koers-woonboten.pdf
2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-motie-aop-commissie-van-onderzoek-woonboten-nieuwe-haven.pdf
2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-motie-pvda-uitkering-beschermen.pdf
2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-motie-d66-waar-is-de-provincie.pdf
2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-motie-pvda-innovatieve-werkgelegenheid.pdf
2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-amendement-sp-d66-pvdd-aop-minnelijk-verwerven-concrete-visie-maken-endan-pas-besluiten-over-stap-2.pdf
2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-amendement-oap-boter-bij-de-vis-afronding-discussie.pdf
2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-amendement-oap-vinger-aan-de-pols-laat-niemand-zinken.pdf
2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-amendement-cda-vvd-creatie-van-vastigheid-voor-recreatie.pdf
2020-07-08-gemeenteraad-arnhem-visie-nieuwe-haven-amendement-groenlinks-een-duurzame-haven.pdf

Documentaire
Vanavond publiceren we een korte documentaire van drie kwartier over 20 jaar woonbotendossier van Arnhem waar we ook de
laatste beelden van de bewoners en de stemresultaten van de gemeenteraad in opnemen. Indien de bewoners die nog geen korte
video van hun situatie en wensen hebben toegevoegd die alsnog willen laten opvoeren in de documentaire dan willen we vanavond
nog langskomen om jullie materiaal op te nemen. De documentaire is o.a. gemaakt met beelden van RTV Arnhem, de Omroep
Gelderland en de Gelderlander door de jaren heen en is nuttig om de gemeenteraad te herinneren hoe deze situatie tot stand is
gekomen, en wat ze vandaag daarover afgesproken hebben, maar ook handig mocht het straks toch op rechtszaken uitlopen. Laten
diegene even weten hoe laat het uitkomt dat we langskomen?
Groet en bedankt,
Jeroen & Marloes en Ronald
Namens de AWN en Stichting Arnhems Peil
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Stichting Arnhems Peil
Datum: 08-07-2020 09:59 (GMT+01:00)
Aan: [Alle bewoners van de Nieuwe Haven]
Onderwerp: visie nieuwe haven
Hoi allemaal
Vandaag om 14u begint de politieke vergadering. Dan zouden we bij de deur kunnen staan om de raadsleden nog even te laten zien
dat ze over onze levens beslissen. Daarna weten we niet hoe laat de bespreking is (ergens tussen 15 en 23u) maar Gerrie Elfrink wil
ons dat laten weten en dan kunnen we erheen. We kunnen dan een paar dingen doen: we kunnen als ons onderwerp begint buiten

herrie maken zodat ze horen dat wij er zijn. En Gerrie heeft aangeboden om de vergadering een keer te schorsen om buiten te komen
vertellen hoe de wethouder over hen praat. We willen graag weten wie dit wil doen zodat we een inschatting maken hoeveel mensen
erheen willen vandaag. Een andere optie is om thuis via internet de bespreking te volgen.
Willen jullie ons even mailen?
Groetjes Marloes

