
Van: [Advocaat Bewoner Nieuwe Haven Arnhem]  
Verzonden: vrijdag 16 maart 2018 10:29 
Aan: Rita Kleijwegt (Ambtenaar gemeente Arnhem verantwoordelijk voor de bewoners Nieuwe Haven Arnhem) 
Onderwerp: Re: [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] - Herplaatsing/omruil actie Orion 3 [20130100_I2002675] 
 

Geachte mevrouw Kleijwegt, 
 
Zover ik me kan herinneren hebben we tijdens onze laatste bespreking op het gemeentehuis en het telefonisch 
contact dat er nadien is geweest proberen te zoeken naar redelijke en aanvaardbare oplossingen voor [Bewoner 
Nieuwe Haven Arnhem]. De mail die u me nu stuurt geeft mij meer het gevoel dat de gemeente haar straatje 
probeert schoon te vegen. Dat is geloof ik niet de weg die we waren ingeslagen. Ik wil kortom graag weer terug 
naar de oplossingsgerichte modus waarin wij zaten. Wat dat betreft ben ik in afwachting van een reactie op de 
twee met u besproken potentiële ligplaatsen in de Rosandepolder waarnaar u onderzoek zou doen. 
 
Wat er verder zij van de locatie Boterdijk, vast staat dat deze locatie vóór de baggerwerkzaamheden niet geschikt 
is en dat [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] nog steeds dagelijks aan gevaar wordt blootgesteld. In dat kader denk 
ik dat we ons vooralsnog moeten focussen op het verleggen van [de woonboot van de bewoner Nieuwe Haven 
Arnhem] op de huidige locatie achter de palen. 
 
[Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] heeft het afgesproken huiswerk verricht en heeft een offerte opgevraagd en 
met u gedeeld. De heer de Ruiter heeft aangegeven de voorgedragen optie technisch gezien aanvaardbaar te 
vinden. De nog resterende vraag is of de gemeente bereid is de kosten die hiermee gemoeid zijn te dragen. Ook 
daarop ontvangt [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] graag spoedig een reactie. Deze verplaatsingsactie zou in 
ieder geval de acute gevaarzetting beëindigen zodat er in rust en op een zorgvuldige wijze verder kan worden 
gezocht naar een definitieve gewenste oplossing. 
 
Ik herhaal nogmaals de penibele en gevaarlijke situatie waarin [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] en zijn gezin 
zich dag in dag uit bevinden. Een aanvaring zoals vorig jaar kan iedere dag weer plaatsvinden. Ik verzoek u om 
daar rekening mee te houden door tempo te maken met uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
[Advocaat Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
   

Van: Rita Kleijwegt (Ambtenaar gemeente Arnhem verantwoordelijk voor de bewoners Nieuwe Haven Arnhem) 
Datum: donderdag, 15 maart 2018 15:18 

Aan: [Advocaat Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] 
Onderwerp: [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] - Herplaatsing/omruil actie Orion 3 

Geachte meneer Van Deutekom, 
  
In uw mail van 9 maart 2018 geeft u aan dat de Boterdijk voor de heer [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem]  geen optie 
is. Wij herkennen ons niet in de redenen die u hiervoor aangeeft. Naar onze mening is er vooralsnog onvoldoende 
onderzoek gedaan naar deze locatie in relatie tot het schip van de heer [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem]. 
  
U geeft aan dat de locatie te ondiep is en de baggerwerkzaamheden pas over geruime tijd zullen plaats vinden. Wij 
verwachten de baggerwerkzaamheden zo snel mogelijk uit te kunnen voeren. Op dit moment loopt het offerte traject 
voor de uitvoering. Onder voorbehoud van gunning verwachten wij de baggerwerkzaamheden dit jaar uit te kunnen 
voeren. Daarnaast geeft u aan dat de heer [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem]  geen varend woonschip heeft. Wij 
hebben begrepen dat de heer [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem] eerder heeft aangegeven dat het woonschip wel 
varend gemaakt kan worden. Desalniettemin respecteren wij de keuze van de heer [Bewoner Nieuwe Haven Arnhem]  
dat de Boterdijk voor hem geen optie is. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze locatie aan te bieden aan 
mogelijke gegadigden. 
   
   
Met vriendelijke groet,  
Rita Kleijwegt 


