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GEMEENTE 

Arnhem  bad 

Dhr. J. Spaander 

Postbus 2171 

6802 CD ARNHEM 

Datum 

zaaknummer 

Ons kenmerk 

Contactpersoon 

Doorkiesnr. 

: 1 4 JULI 2009 
: 2009-07-01074 

: 2009.0.062.172/kd 

: B. v. Loveren 

: (026) 377 44 83 

Onderwerp: nummering ligplaats 

Geachte heer Spaander, 

U heeft van ons in februari 2008 een besluit ontvangen omtrent de nummering van de ligplaats die op dat moment 

door u werd ingenomen. 

Nadien heeft u met uw woonboot een andere ligplaats ingenomen. De oude ligplaats is komen te vervallen op grond 

van ons besluit van 16 december 2008 waarbij het aanwijzingsbesluit woonbootlocaties is gewijzigd. 

Wij hebben besloten om aan de ligplaats die op dit moment door u wordt ingenomen en waarvoor ook een 

ligplaatsvergunning is verstrekt het adres Westervoortsedijk 85 toe te kennen. De nummering van de ligplaats aan de 

Westervoortsedijk vindt u in bijgaande situatietekening. 

Aan het adres Westervoortsedijk 85, is door de KoninklijkeTNT-Post, de postcode 6827 AW toegekend. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de heer B. v. Loveren, medewerker 

afdeling Geo-informatie. Bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00u en 1600u op telefoonnummer 

(026) 377 44 83. 

Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 

na de dag waarop deze beslissing is verzonden of bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen bij de Dienst 

Stadsbeheer, afdeling Geoinformatie, Postbus 9200, 6800 HA Arnhem, onder vermelding van datum en kenmerk 

van het besluit. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

namens deze, 
afdelingshoofd Geo-informatie 

drs. ing. J.J. van der Kaa 
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Nodruk verboden 

sector Onderhoud 
afdeling Geo-informatie 
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6827 AN Arnhem 

vervalillan 

Ligplaatsen Westervoortsedijk 
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