Geachte leden van de gemeenteraad en het college van Arnhem,
Al sinds 2007 ligt er voor de gemeente een resultaat-en inspanningsverplichting om gewenste locaties voor de
bewoners van de Nieuwe Haven te verzorgen en meerdere uitspraken van de Rechter, de Raad van State en een
interventie van de Nationale Ombudsman bevestigen dit. Ondanks dit alles lijkt de gemeenteraad nu toch op basis
van een groot aantal onwaarheden van de wethouder overstag te gaan en akkoord te gaan met de Visie Nieuwe
Haven terwijl daarin een mensonterend besluit is opgenomen: Als een bewoner niet akkoord gaat met het
uitkoopaanbod mag de wethouder de woonvergunning afpakken. De bewoners worden zo het mes op de keel gezet.
Iets waarvan de wethouder op zijn eigen leven heeft gezworen dat hij dit nooit zou doen.
De meeste bewoners uit de Nieuwe Haven hebben er niet zelf voor gekozen om op deze locatie te gaan liggen maar
zijn door de gemeente verplaatst naar deze tijdelijke locatie in afwachting van het inlossen van de verplichting. Een
verplichting die de gemeente al in 2007 is aangegaan en die voor juli 2012 ingelost zou zijn. Het is daarom des te
schrijnender dat ze hun huis kwijt raken door een plek waar ze niet zelf voor gekozen hebben en valse beloftes
terwijl wij uitgebreid aantonen dat er bewust voor gekozen is, en wordt, om mogelijke oplossingen niet te benutten.
In plaats van budget en een opdracht te verstrekken om de wethouder nu eindelijk aan het werk te zetten om die
verplichting in te lossen en een gewenste locatie te creëren lijkt een aantal gemeenteraadsleden nu de visie te
accepteren omdat er vooral snel een oplossing moet komen. Het duperen van vele Arnhemse gezinnen lijkt nu
slechts een bijkomstigheid. We weten dat de raadsleden het hart op de juiste plek hebben want wij hebben hen
tijdens de M1 veelvuldig en in grote getalen horen opkomen voor de bewoners van de haven. Laat het niet bij deze
mooie woorden maar verbind actie eraan. We willen u daarom vragen om u serieus in te zetten voor de volgende
vier punten:
1.
2.
3.
4.

Verwijder het mes op de keel van de bewoners door de intrekking van de woonvergunning uit de visie te halen.
Koop de bewoners zo spoedig mogelijk uit die aangegeven hebben uitgekocht te willen worden.
Wijs een onpartijdig projectleider aan om serieus naar andere locaties te kijken samen met Rijkswaterstaat.
Zorg dat er mandaat en genoeg budget is om die oplossingen mogelijk te maken.

We publiceren de komende tijd elke dag 1 video van een leugen van de wethouder over de Visie Nieuwe Haven en
de woonboten met beelden van de wethouder zelf en de raadsleden uit de vorige 5 meningsvormende politieke
avonden: https://www.youtube.com/watch?v=IHh-9e1xNNA&list=PLTDKmwLG7gq9iWfdzKUP__TzwT88hxqgw
Die video’s zijn ook bedoeld ter ondersteuning van onze klacht over het handelen van de wethouder en senior
adviseur Thor Smits: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-10-arnhemspeil-klacht-over-het-optreden-vanwethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-in-het-arnhemse-woonboten-dossier.pdf
In die video’s tonen we tevens aan dat er bewust voor gekozen wordt om mogelijkheden die er wel degelijk zijn en
waren, ongedaan te maken en waarvan Rijkswaterstaat heeft aangegeven aan meerdere locaties te willen
meewerken. Hieronder de link naar de Playlist waar elke dag 1 video met leugen aan wordt toegevoegd:
https://www.youtube.com/watch?v=IHh-9e1xNNA&list=PLTDKmwLG7gq9iWfdzKUP__TzwT88hxqgw
Hieronder de eerste twee video’s met de eerste twee onwaarheden van de wethouder.

Leugen nummer 1 van Wethouder van Dellen - Rijkswaterstaat wil niet meewerken

https://youtu.be/IHh-9e1xNNA

Leugen nummer 2 van Wethouder van Dellen – Grindgat biedt geen mogelijke ligplaatsen

https://youtu.be/5UynkYk2QH4

Leugen nummer 3 van Wethouder van Dellen – Over ‘my dead body’ dat ik de bewoners het mes op de keel zet
(coming tomorrow)
Etc.
Etc.
Etc.

Video’s Stichting Arnhems Peil over het Woonbotendossier en de Visie Nieuw Haven

Video’s Gemeente Arnhem van de meningsvormende avonden
12 februari
https://arnhem.notubiz.nl/bijeenkomst/617989/Politieke%20Avond%2012-02-2020
4 maart
https://arnhem.notubiz.nl/bijeenkomst/618021/Politieke%20Avond%2004-03-2020
3 juni
https://arnhem.notubiz.nl/bijeenkomst/618040/Politieke%20Avond%2003-06-2020
10 juni
https://arnhem.notubiz.nl/vergadering/618041/Politieke%20Avond%2010-06-2020
24 juni
https://arnhem.notubiz.nl/bijeenkomst/618045/Politieke%20Avond%2024-06-2020
Documenten:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Arnhem/b7e47773-e6b7-463a-a909-e6262bc3bc5c

Onze samenvattingen per onderwerp
Klacht-over-het-optreden-van-wethouder-jan-van-dellen-en-senior-beleidsadviseur-thor-smits-in-hetarnhemse-woonboten-dossier-visie-nieuwe-haven.pdf
Samenvatting-van-onze-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-arnhem.pdf
Aanbod-rijkswaterstaat-om-mee-te-denken-en-werken-aan-onze-oplossingen.pdf
Nationale-ombudsman-interventie-woonboten-dossier-gemeente-arnhem-zaaknummer-2019-00843.pdf

https://www.arnhemspeil.nl/dok.html#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
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