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Datum :17 oktober 2001 

Uw kenmerk : NAP002 

Ons kenmerk : ror01/864+883/aarsto/mar 

Contactpersoon : 

Doorkiesnr,   :  

 

Onderwerp: woonschepenbeleid 

Geachte 

Met verwijzing naar uw brieven van 24 april en 4 mei 2001 aan ons college en aan de gemeenteraad met 
als onderwerp het Arnhemse woonschepenbeleid, delen wij u het volgende mede. 

Uw bovengenoemde brieven en het bezoek aan wethouder Gast op 21 mei 2001 zijn in de gemeentelijke 

werkgroep woonschepenbeleid besproken. Dit heeft er onder meer in geresulteerd dat er diverse 

gesprekken zijn gevoerd tussen uw leden en leden van de bovengenoemde werkgroep. Uw 

bovengenoemde brieven zijn tijdens die gesprekken besproken. Van het gesprek op 4 juli 2001 zijn door 

[naam verwijderd] notulen gemaakt. Het verheugt ons dat uw vereniging de belangen van het  

merendeel van de woonbooteigenaren vertegenwoordigt. De kennis die bij uw vereniging aanwezig is 

zullen wij te zijner tijd graag in het verdere verloop van onder meer de inspraakprocedures met betrekking 
tot het complexe woonschepenbeleid benutten. 

De gemeente Arnhem heeft er vorig jaar net als vele andere gemeenten voor gekozen om de regels voor 

het gebruik van het openbaar water onder te brengen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en 

niet in een Woonschepenverordening. Het beleidsmatige deel zal onder meer in een Aanwijzingsbesluit 

Woonschepen door ons worden vastgesteld. Het conceptvoorstel Aanwijzingsbesluit Woonschepen zal, 

nadat wij dit hebben vrijgegeven voor de inspraak, aan uw vereniging worden toegezonden. Uw vereniging 

zal worden uitgenodigd om hier zowel schriftelijk als mondeling op te reageren. 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon of bij de 

dienst Stadsontwikkeling (telefoonnummer (026) 377 

van Dienst Stadsbeheer (telefoonnummer (026) 377 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Arnhem 
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