Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Monday, February 3, 2020 11:53 PM
Aan: Raadsleden en Fractievolgers, College van B&W gemeente Arnhem
CC: Griffie Gemeente Arnhem
Onderwerp: Inbreng Stichting Arnhems Peil & Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven voor de
rondetafelgesprekken t.b.v. de “Visie Nieuwe Haven”
Geachte gemeenteraadsleden, fractievolgers en College van B&W,
Afgelopen vrijdagmiddag hebben we te horen gekregen dat de rondetafelgesprekken t.a.v. de “Visie
Nieuwe Haven” aankomende woensdag avond behandeld gaat worden. Wij zouden graag vooraf aan de
rondetafelgesprekken een aantal zaken inbrengen zodat u zich goed kunt voorbereiden. Alvast hartelijk
dank dat u de tijd neemt om deze stukken door te lezen. We zouden het op prijs stellen als deze mail ook
opgevoerd wordt bij de agendastukken t.b.v. de “Visie Nieuwe Haven”. Alvast hartelijk dank.
Inbreng video over het woonbotendossier m.b.t. de “Visie Nieuwe Haven”
Wij hebben door middel van een korte video onze inbreng voor de “Visie Nieuwe Haven” ingebracht
waarbij u in een paar minuten het woonbotendossier m.b.t. de Nieuwe Haven voorbij ziet komen en zouden
het op prijs stellen indien u de moeite neemt om deze te bekijken. We zouden het daarnaast op prijs stellen
als de link naar de video wordt opgevoerd bij de stukken in de agenda: 2020-02-02-arnhemspeil-inbrengvideo-woonbotendossier-gemeente-arnhem-tbv-behandeling-visie-nieuwe-haven
Inbreng van Goud advocatenkantoor m.b.t. de “Visie Nieuwe Haven”
Ons advocatenkantoor heeft op 29 januari een brief aan het College en de gemeenteraad verzonden met het
verzoek om deze op te voeren als inbreng voor de behandeling van de “Visie Nieuwe Haven”. De griffie
heeft bevestigd dat dit stuk opgevoerd is, deze was echter niet terug te zien in de stukken die betrekking
hebben op de “Visie Nieuwe Haven”. Er is ons door de heer Kranenborg verzocht om de stukken via de
mail aan u door te sturen zodat ze alsnog opgevoerd kunnen worden bij de stukken voor de “Visie Nieuwe
Haven”. Wij hebben deze zowel als bijlage en als link toegevoegd: 2020-01-27-vangoud-brief-inzakeraadsvoorstel-visie-nieuwe-haven-inzake-spaander-gemeente-arnhem.pdf
Reactie op de inbreng van de gemeente ambtenaren en het College
In de bijlage (en als link hierna) hebben we een reactie gegeven op de door het College en de
verantwoordelijke gemeenteambtenaren aangedragen stukken. De belangrijkste punten uit onze reactie
betreft de opsomming van punten die (bewust) niet mee zijn genomen, de reactie op de oplossingen die
onterecht zijn afgewezen en daarnaast de mededeling dat we van mening zijn dat het College en de
desbetreffende ambtenaren u en onze stadgenoten door middel van dit voorstel bewust in een risicovolle
situatie plaatsen met mogelijk een groot aantal gewonden of erger en hoge schadeclaims als gevolg: 202002-03-arnhemspeil-awn-reactie-op-inbreng-college-en-ambtenaren-gemeente-arnhem-voor-derondetafelgesprekken-tav-de-visie-nieuwe-haven.pdf
Masterplan Eilanden 4.0 Stadsblokken Meinerswijk
Eind 2018 heeft Stichting Arnhems Peil het Masterplan 4.0 ingediend om daarmee alle problemen m.b.t. de
woonboten, de jachthaven, de roei- en zeilvereniging en de waterscouting uit de Nieuwe Haven op te
lossen. Indien de jachthaven, de roei- en zeilvereniging en de waterscouting verplaatst worden naar
Meinerswijk (het grondgebied waar deze volgens ons plan geplaatst kunnen worden is nu van de gemeente
Arnhem) dan kunnen de overgebleven woonboten aan de Westervoortsedijk geplaatst worden waar de
overige woonboten met een woonbestemming ook liggen. De grootste risico’s zijn hiermee voorkomen en
de ingang van de Nieuwe Haven wordt hierdoor ook nog eens 30 meter breder: 2018-11-09-arnhems-peilmasterplan-4-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-gemeente-arnhem.pdf

Samenvattingen van de gemeentelijke stukken per onderwerp
Mocht u informatie zoeken over een bepaald onderwerp (zoals b.v. de inspannings- en resultaatverplichting
of onze aangeboden 12 oplossingen) dan hebben wij hieronder de links beschikbaar gesteld naar de
desbetreffende samenvattingen:
samenvatting-inspanning-en-resultaatverplichting-gemeente-arnhem-tbv-opleveren-gewenste-woonbootlocaties-mbt-woonbotendossier
samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-al-jaren-op-de-hoogte-van-verplichting-en-oplossing-stadsblokken-meinerswijk-mbt-woonbotendossier
samenvatting-gemeentebestuur-arnhem-is-sinds-2004-bijna-jaarlijks-op-de-hoogte-gesteld-van-de-risicos-in-nieuwe-haven-mbt-woonbotendossier
samenvatting-verplichting-gemeente-arnhem-uit-2007-om-binnen-5-jaar-gewenste-ligplaatsen-op-te-leveren-mbt-woonbotendossier
samenvatting-situatie-asm-en-nieuwe-haven-gecreeerd-door-gemeente-arnhem-en-wordt-bewust-in-stand-gehouden-woonbotendossier
samenvatting-alle-oplossingen-voor-gewenste-ligplaatsen-woonboten-nieuwe-haven-op-een-rij-gemeente-arnhem-woonbotendossier
samenvatting-overleg-gemeente-arnhem-raadsleden-mbt-woonbotendossier-zaaknr-ombudsman-2019-00843

Overige bronnen
Link naar onze video inbreng
2020-02-02-arnhemspeil-inbreng-video-woonbotendossier-gemeente-arnhem-tbv-behandeling-visienieuwe-haven
Link naar de inbreng van onze advocaat
2020-01-27-vangoud-brief-inzake-raadsvoorstel-visie-nieuwe-haven-inzake-spaander-gemeentearnhem.pdf
Link naar ons Masterplan 4.0
2018-11-09-arnhems-peil-masterplan-4-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijkgemeente-arnhem.pdf
Link naar onze reactie op de inbreng van het College en de gemeente ambtenaren
2020-02-03-arnhemspeil-awn-reactie-op-inbreng-college-en-ambtenaren-gemeente-arnhem-voor-derondetafelgesprekken-tav-de-visie-nieuwe-haven.pdf
Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander
+31 (0) 6 2888 3999
www.arnhemspeil.nl
Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN),
Stichting Arnhems Peil,
Onszelf

