Van: Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN) &
Stichting Arnhems Peil (NAP)
Westervoortsedijk 85,
6827 AW, Arnhem
Aan: Raadsadviseur gemeente Arnhem
Koningstraat 38
6811 DG, Arnhem
Betreft: Ronde tafel gesprekken over de visie op de Nieuwe Haven a.s. woensdag 5 februari
Datum: 31 januari 2020

Geacht heer Kranenborg,
Hartelijk dank voor de uitnodiging voor de ronde tafel gesprekken over het raadsvoorstel “Visie Nieuwe Haven”
waarbij we voornamelijk de afhandeling van het woonbotendossier van de gemeente Arnhem zullen bespreken.
De datum van 5 februari komt ons zeer slecht uit aangezien we van 5 tot en met 7 februari als de vertegenwoordigers
van 11 Arnhemse organisaties en de Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales in Brussel aanwezig dienen te zijn
om input te leveren voor het Europese beleid t.a.v. het verbranden van houtige biomassa.
Zoals u weet vertegenwoordigen we daarnaast ook meer dan 10 woonbootbewoners uit de Nieuwe Haven vanuit de
Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN) en zijn wij contactpersoon van de Nationale Ombudsman t.a.v. de
interventie in het Arnhemse Woonbotendossier (1362596) met zaaknummer 2019-00843.
Daarnaast vertegenwoordigen wij de Stichting Arnhems Peil (NAP) en beheren we alle documenten en samenvattingen
uit het woonbotendossier om zowel de bewoners, de juristen en advocaten, de politiek als de media van informatie te
voorzien. Het is niet onze intentie om uit de hoogte over te komen maar we zijn van mening dat wij op dit dossier de
meeste kennis en ervaring hebben en daarnaast het overgrote deel van de betrokken bewoners vertegenwoordigen.
Tenslotte zijn er verschillende mensen die willen inspreken en wellicht ook nog een brief inzenden. Nu krijgt iedereen
3 werkdagen van tevoren een datum te horen. Dit is niet genoeg tijd voor mensen om zich goed voor te bereiden op
een bijeenkomst die gaat over hun eigen huis, leefplek en vaak ook levenswerk. Raadsleden weten dat zij elke
woensdagavond vrij moeten houden maar de woonbootbewoners zijn niet op de hoogte gehouden dat zij er rekening
mee moesten houden dat zij hun verhaal paraat moesten hebben omdat de datum pas zo kort vooraf bekend zou worden
gemaakt.
Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u het College zou willen verzoeken om de datum van de ronde
tafelgesprekken te verzetten naar de opvolgende Politieke Avond zodat we de belangen van alle Arnhemmers in de
verschillende dossiers kunnen behartigen.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
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