
Van: Stichting Arnhems Peil  
Verzonden: Friday, May 29, 2020 4:49 PM 
Aan: Raadsleden Arnhem; Fractievolgers Arnhem; Cathelijne Bouwkamp; Jan van Dellen; Ronald Paping; 
Burgemeester; Roeland van der Zee; Hans de Vroome; Martien Louwers; Rob van Wuijtswinkel 
CC: Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven; Gelderlander; Omroep Gelderland;  
Onderwerp: 2020-05-29-gemeenteraad-arnhem-vicevoorzitter-kaltshoff-gebruikt-onwaarheid-over-
bewoners-nieuwe-haven-om-vvd-agenda-van-wethouder-van-dellen-mbt-visie-nieuwe-haven-er-door-heen-
te-drukken 
 
Geachte leden van de gemeenteraad en het college, 
 
Vanochtend ontvingen we het opmerkelijke bericht dat de nieuwe vicevoorzitter van de gemeenteraad, Karin 
Kaltshoff (VVD) er geen gras over heeft laten groeien en meteen van start is gegaan om de VVD agenda van 
wethouder van Dellen er door heen te drukken m.b.t. de “Visie Nieuwe Haven”. Als reden gebruikte ze 
hiervoor het verzinsel dat de bewoners uit de Nieuwe Haven aangegeven zouden hebben dat het hun wens 
was om nu met spoed de “Visie Nieuwe Haven” op de agenda te laten zetten. We hebben vandaag even 
contact opgenomen met alle bewoners uit de Nieuwe Haven omdat we het ons niet konden voorstellen dat 
ook maar één bewoner dit zou hebben aangegeven. Hieronder het resultaat van het belrondje: 
 
Alle bewoners uit de Nieuwe Haven willen niet dat er nu met spoed op deze manier de “Visie Nieuwe Haven” 
behandeld gaat worden en willen erbij kunnen zijn als dit dossier behandeld wordt en is ook niet gevraagd 
naar een mening door de gemeente(raad) of het college hierover: 

1. Ando Heijnis 
2. Cor & Francis Hondevelt 
3. Eelco Slont    
4. Gaby Neve 
5. Geurt & Kitty van Verseveld 
6. Jeroen & Marloes Spaander 
7. Kees van Drie 
8. Lem Patty 
9. Mariska Leenheer 
10. Mike Beurs & Suus Hogeling 
11. Rene van Amerongen 
12. Ronald & Maira Schout 

 
Onze vraag aan vicevoorzitter Kaltshoff over de huidige gang van zaken: 
Wethouder van Dellen is tijdens het hele “Visie Nieuwe Haven” traject één keer met ons om tafel gaan zitten 
en is vervolgens niet meer op onze meerdere verzoeken ingegaan om in gesprek te gaan over de 12 
oplossingen die we al jaren onder de aandacht proberen te brengen. Op 2 maart 2020 bevestigde 
Rijkswaterstaat dat er wel degelijk meerdere van onze 12 ingebrachte oplossingen mogelijkheden boden 
terwijl de wethouder de gemeenteraad bleef voorhouden dat er geen oplossingen meer mogelijk waren. In 
tegenstelling tot wat wethouder van Dellen beweerde wilde Rijkswaterstaat ook nog eens meewerken om die 
opties mogelijk te maken: 
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-03-02-rijkswaterstaat-reactie-op-12-door-stichting-arnhems-peil-
aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem-zaaknr-ombudsman-
2019-00843.pdf 
 
Eén van die meerdere aangeboden oplossingen betrof het gat van Moorlag waarbij de projectontwikkelaar 
meteen aangeboden heeft om woonboten uit de Nieuwe Haven een plek te geven: 
https://www.arnhemspeil.nl/docs/2020-03-03-gelderlander-bewoners-nieuwe-haven-willen-wel-naar-het-gat-
van-moorlag.pdf 
 
Ondanks die bevestiging van Rijkwaterstaat en de projectontwikkelaar heeft verder niemand contact met ons 
opgenomen over de door ons aangeboden oplossingen. Ondanks die bevestiging over die meerdere 
oplossingen die mogelijk zijn blijft wethouder van Dellen vasthouden aan de huidige visie die niet financieel 
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onderbouwd is en waarin is opgenomen dat we een uitkoopbod moeten accepteren en dat anders onze 
woonvergunningen ingetrokken gaan worden. Wethouder van Dellen (VVD) beweerde vorige keer dat de 
bedrijven in de Nieuwe Haven hadden aangegeven dat er spoed gezet moest worden op de “Visie Nieuwe 
Haven” i.v.m. geplande investeringen terwijl achteraf bleek dat ook dit een onzin bericht was en enkel de heer 
Jan Fransen betrof die in zijn reactie al had aangegeven dat het belang dat hij had om de woonbotensteiger te 
laten verwijderen uit de Nieuwe Haven al niet meer van toepassing was omdat hij weg moest uit zijn huidige 
pand en op zoek was naar een locatie aan de andere kant van de haven: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-04-
23-arnhemspeil-reactie-op-bericht-fransen-ts-aan-gemeenteraad-arnhem-mbt-doordrukken-visie-
nieuwehaven-ivm-investeringen.pdf  
 
En nu beweert u weer dat wij zouden aangegeven hebben dat de “Visie Nieuwe Haven” met prioriteit op de 
agenda dient te komen. Net zoals een groot deel van de gemeenteraad zijn wij van mening dat de wethouder 
een puinhoop van de “Visie Nieuwe Haven” heeft gemaakt. We hebben begrepen dat in de voorjaarsnota een 
budget is opgenomen voor de Nieuwe Haven. Wij zien graag dat de huidige visie van tafel gehaald wordt en 
dat de wethouder aan de slag gaat met dat budget en de oplossingen waarvan Rijkswaterstaat heeft 
aangegeven dat ze mogelijk zijn. Waar komt de informatie vandaan waaruit zou blijken dat wij met spoed de 
huidige “Visie Nieuwe Haven” op de agenda terug willen zien terwijl we er op dit moment niet eens zelf bij 
kunnen zijn om het gedrag van de wethouder en de raad in de gaten te houden? 
 
Inspraak mogelijkheid: 
Mocht de vicevoorzitter nu toch de VVD-agenda ten koste van de bewoners van de Nieuwe Haven op de 
agenda willen zetten dan zouden wij graag gebruik maken van ons inspraakrecht. 
 
Videobronnen: 
Mocht u nog meer informatie over dit onderwerp willen maar geen zin hebben om de honderden documenten 
over dit dossier te lezen dan hebben we hieronder een aantal video’s beschikbaar gesteld:  
(we zijn op dit moment bezig met een nieuwe video over de 10 onwaarheden van wethouder van Dellen en 
daar zullen we deze van vicevoorzitter Kaltshoff aan toevoegen) 
 

    
https://youtu.be/1rxgIK_0rZc                                                   https://youtu.be/mFiIy8Yq_3g 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen, Marloes Spaander & Ronald Schout, 
Namens de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN) en Stichting Arnhems Peil 
www.arnhemspeil.nl 
+31 (0) 6 2888 3999 
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