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From:  [Bewoner  Nieuwe Haven Arnhem] 

To: Herman van Baalen (Afdelingshoofd gemeente Arnhem) 

Subject: Re: Betr.: vergunning en ontheffing(en) staalbedrijf Witjes / schip de Cornelia  

Date: 19 jul 2010 22:41 

Beste heer van Baalen, 

Ik begreep van Edwin dat u mij op de hoogte kon stellen indien er een vergunning of ontheffing zou 

zijn voor dhr. Witjes / schip de Cornelia. (zie mail hieronder)  

Ondanks dat ik niet een eenduidig antwoord ontvangen heb op mijn vraag of de APV of de kade 

havenverordening ook voor dhr. Witjes / schip de Cornelia van toepassing was begreep ik wel dat er 

niet van de verordening afgeweken mocht worden mits dat de vergunning of ontheffing op zijn minst 

aangevraagd was.  

Zou u zo vriendelijk willen zijn om ons op de hoogte te stellen van een eventuele ontheffing / 

vergunning of een aanvraag daartoe?  

Met vriendelijke groet,  

[Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 

 

 

 

Van: Edwin Barthen (Havendienst Gemeente Arnhem) 

Verzonden: maandag 19 juli 2010 14:41 

Aan: [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 

Onderwerp: Betr.: vergunning en ontheffing(en) staalbedrijf Witjes / schip de Cornelia 

 

Jeroen, 

De ontheffing wordt door Juridische zaken gemaakt. mr. Herman van Baalen zou je hierover kunnen vragen. 

Gr. Edwin 

 

 

 

 

Van: [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem]  
Verzonden: maandag 19 juli 2010 14:36 
Aan: Edwin Barthen (Havendienst Gemeente Arnhem) 
Onderwerp: vergunning en ontheffing(en) staalbedrijf Witjes / schip de Cornelia 
Urgentie: Hoog 
 
Beste Edwin, 
 
Hoe kom ik aan de beschrijving van de vergunning en ontheffing en overige afspraken t.a.v. de Cornelia en staalbedrijf 
Witjes? Kan ik die bij jou opvragen of moet ik daar ergens anders voor zijn? 
 
Ik zie namelijk dat uitzonderingen op de regelementen mogelijk zijn indien daar ontheffing voor verleend is. 
Indien dit hier van toepassing is dan heeft mijn advocaat die omschrijving van de ontheffing en vergunningen nodig. 
 
Met vriendelijke groet, 
[Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
  


