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Geacht College,   

  

Middels deze brief richt ik mij tot u met enkele verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), 

zoals bedoeld in artikel 3 van de WOB.  

 

De meerdere verzoeken worden gemakshalve hier in één brief samengevoegd maar vallen uiteen in een aantal 

verschillende bestuurlijke aangelegenheden.  

 

Ik verzoek u uitdrukkelijk om op elk verzoek een afzonderlijk, volledig en gemotiveerd besluit te nemen, en daarbij 

voor de overzichtelijkheid de hieronder gehanteerde nummering te gebruiken. Uiteraard kunnen ook uw antwoorden 

desgewenst in één brief worden samengevoegd.  

  

Ik verzoek u dan ook om ingevolge de WOB artikel 3 en artikel 6 de relevante documenten te openbaren betreffende 

onderstaande bestuurlijke aangelegenheden:  

  

1. Alle stukken en besluiten ten aanzien van  communicatie met het NAP (Normaal Arnhems Peil) en de LWO 

(Landelijke Woonboten Organisatie) met betrekking tot ligplaatsen voor woonboten in Arnhem.  

  

2. Alle stukken en besluiten ten aanzien van ligplaatsen voor woonboten in de ASM haven.  

  

3. Alle stukken en besluiten ten aanzien van ligplaatsen voor woonboten in de Nieuwe Haven.  

  

4. Alle stukken en besluiten ten aanzien van ligplaatsen voor woonboten Stadsblokken/Meinerswijk.  

  

5. Alle stukken en besluiten welke gebruikt zijn in rechtszaken met betrekking tot woonboten en ligplaatsen in 

een van de eerder genoemde gebieden of havens vanaf 1 januari 2000.  

 

  

Ik verzoek u op grond van artikel 7 lid 1a en lid 2 van de WOB mij kopieën van de bedoelde documenten toe te 

sturen per email. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën en dergelijke verzoek ik u ons 

hiervan vooraf op de hoogte te brengen.  

 

De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in artikel 6 lid 1 van de WOB gestelde termijn.  

  

Hoogachtend,  

   

Namens AWN Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven 

www.arnhemspeil.nl 
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