
From: Edwin Barthen [gemeente Arnhem]  

Sent: woensdag 9 juni 2010 13:55  

To: [bewoner nieuwe haven arnhem]  

Subject: Betr.: Re: veiligheidsrapport + afspraken [bewoner nieuwe haven arnhem] 

  

Beste [bewoner nieuwe haven arnhem] 

  

Ik heb jou mail doorgestuurd naar ons afdelingshoofd mr. H.C. van Baalen.  

Tevens had ik gisteren al jou suggestie om de ponton aan de buitenzijde te leggen naar Van Baalen gemaild.  

  

Gr. Edwin Barthen  

  

From: [bewoner nieuwe haven Arnhem]  

Sent: dinsdag 8 juni 2010 14:07  

To: Edwin Barthen [gemeente arnhem] 

Subject: Re: veiligheidsrapport + afspraken [bewoner nieuwe haven Arnhem] 

  

Edwin bedankt,  

  

Kan ik er vanuit gaan dat jij de ideeen t.b.v. zowel de plek waar eventueel het werkschip komt te liggen (kop van het 

schip niet verder dan de waterput) nog bij ons doorgeeft en tevens de afspraken t.a.v. werkzaamheden en geluidoverlast 

etc. (werkzaamheden alleen op de schepen op de 40 meter lengte naast het schip zelf)  

  

Zou je nog willen bevestigen dat de gemeente Arnhem ons op de hoogte houdt van de plannen zoals afgesproken. 

(zodat er indien nodig nog tijd genoeg is om bezwaar in te dienen)  

  

Ook zou je het plan t.b.v. het wisselen van de ponton en het schip nog voorleggen zodat zowel de gemeente als wij dit 

punt kunnen afsluiten. (veiligheidsonderzoek)  Zoals aangegeven zijn wij niet bereid om nogmaals kosten of tijd te 

spenderen aan dit verhaal.  Wederom in de werkzaamheden zitten is echt voldoende bijdrage van onze kant.  

We zitten er ook niet op te wachten dat dit een verhaal van maanden word dus gaarne z.s.m. een planning graag.  

  

Bedankt voor de assistentie.  

  

Met vriendelijke groet,  

[bewoner nieuwe haven Arnhem]  

  

From: Edwin Barthen 
Date: Tue Jun 08 2010 12:11:54 
Subject: veiligheidsrapport 
To: [bewoner nieuwe haven arnhem] 

[beste bewoner] 

  

In de bijlage vind je het veiligheid rapport wat in opdracht van de gemeente Arnhem door Alkyon is gemaakt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Edwin Barthen 

Gemeente Arnhem 

Juridische zaken 

Havens en markten 

 


