
Van: Martijn Staring [Afdeling Juridische Zaken Gemeente Arnhem] 
Verzonden: maandag 21 december 2009 11:50 
Aan: [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
CC: Herman Baalen-van 
Onderwerp: Re: Betr.: ligplaatsvergunning – [Westervoortsedijk 85] 
 
Hoi [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
  
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een derde-partij en ik heb daar geen naam en contactpersoon 
van. Overigens verwacht ik de uitslag op hele korte termijn (begin januari).  
   
Met vriendeljke groeten, 
Martijn Staring 
Afdeling Juridische Zaken 
Dienst Stadsbeheer, gemeente Arnhem 
 

 
Van: [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem]  
Verzonden: 12/17/2009 2:50  
Aan: Martijn Staring [Afdeling Juridische Zaken Gemeente Arnhem] 

Hoi Martijn, 
 
Zou je mij de naam van het bedrijf en de contactpersoon willen doormailen 
welke zich bezig houdt met het onderzoek? Er zijn namelijk keiharde afspraken gemaakt met de 
wethouder en de shell toen deze bij mij op de koffie kwamen. 

Eén van die afspraken was dat we nog dit jaar de onderzoeksresultaten 
binnen zouden hebben. Ik wil graag van de onderzoekende partij horen waar 
ze zijn met het onderzoek en waarom het langer duurt dan dat beloofd is 
door de wethouder. 
 

Met vriendelijke groet, 
[Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 

 

Van: Martijn Staring [Afdeling Juridische Zaken Gemeente Arnhem] 
Verzonden: 12/17/2009 
Aan: [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
 
 Geachte [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
 
 De onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend. Deze zullen naar 
 verwachting begin volgend jaar volgen. In dit onderzoek wordt bekeken 
 welke ruimte vrij moet blijven, zodat de tankers die bij de Shell moeten 
 zijn ongehinderd kunnen manoeuvreren.  Ik kan je er nu dus nog niet meer 
 over zeggen. Zodra ik meer weet, stellen we jou hiervan ook in kennis. 
 
 Met vriendeljke groeten, 
 
 M. Staring 
 Afdeling Juridische Zaken 
 Dienst Stadsbeheer, gemeente Arnhem 
 
 



Van: [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
Verzonden: 12/16/2009 10:55 
Aan: Martijn Staring [Afdeling Juridische Zaken Gemeente Arnhem] 

 
 Beste Martijn, 
 
 We zitten ondertussen al weer aan het einde van het jaar en de uitslag  van  het onderzoek is mij 
nog niet bekend... (zie je vorige mail) Ik kan me voorstellen dat dit te maken heeft met die grote 
aanlegpalen  t.b.v. 'de boei' die nog steeds naast ons in het water staan. 
 
 Hopelijk heb ik het mis en ben ik weer te negatief over de gemeente  Arnhem  maar het lijkt er voor 
mij sterk op dat jullie alle mogelijkheden open  willen houden met betrekking tot de verkoop van 'de 
boei' met  ligplaats. 
 
 Een negatief advies als onderzoekresultaat zou de ligplaats van 'de  boei'  ongeldig maken en een 
positief advies betekend dat [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] met zijn  bedrijf op zijn huidige 
locatie (zo ver van de kant) kan blijven  liggen,  wat de gemeente Arnhem (of de havendienst) ook 
niet graag zou willen.  (heeft de wethouder vorige keer toen hij op de koffie kwam aangegeven) 
 
 Zou je ervoor willen zorgen dat we voor het einde van het jaar de  resultaten van het onderzoek 
binnen hebben zodat wij met een gerust  hart  het nieuwe jaar in kunnen gaan of aan de andere kant 
weten  dat we het  aankomende jaar WEER met de gemeente over hoop liggen en we ons daarop  
kunnen instellen?  
 
 Met vriendelijke groet, 
[Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 

 


