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Geachte mevrouw Kleijwegt, 
 
Via mijn cliënt, de [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem], ontving ik een recente mailwisseling tussen 
u en hemzelf. Deze mailwisseling is mede op gang gekomen nadat er een aanvaring met grote 
schade heeft plaatsgevonden met [Woonboot Bewoner Nieuwe Haven Arnhem]. 

 
[De woonboot van de Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] is afgemeerd op een ongewenste ligplaats 
waarvan de gemeente al sinds jaar en dag weet dat er sprake is van een risico. Bij brief van 11 
november 2015 (bijlage) is de gemeente nog gewezen op het risico en bent u daarvoor ook 
aansprakelijk gesteld. 
 
Van cliënt begreep ik dat u contact met hem heeft gehad over de recente uitspraken van 
rechtbank en Raad van State in verschillende procedures waarin is komen vast te staan dat nog 
steeds sprake is van een inspanningsverplichting voor de gemeente. Cliënt was in de 
veronderstelling dat u daarover contact met mij zou opnemen maar dat is tot op heden nog niet 
gebeurd. 
 
Graag verneem ik van u of u inmiddels kennis heeft kunnen nemen van de uitspraken en wat u 
namens de gemeente voornemens bent hiermee te gaan doen. Daarnaast verneem ik graag of u 
als gemeente uw aansprakelijkheidsverzekering op de hoogte heeft gesteld van de schade die 
onlangs is opgetreden. Het betreft immers schade waarvoor u op voorhand door cliënt 
aansprakelijk bent gesteld. 
 
Uw spoedige reactie zie ik graag tegemoet. 
Cliënt heeft mij verzocht ook nog op korte termijn een formele brief aan het college te sturen. 
Het leek me echter wel zo verstandig om eerst het ambtelijk overleg te zoeken om na te gaan of 
een definitieve en veilige oplossing voor cliënt inmiddels tot de mogelijkheden behoort. 
   

Met vriendelijke groet, 
[Advocaat Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
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