Voorbeeld waarbij de gemeente ambtenaren van Arnhem sinds 2013 bewust ervoor gekozen hebben om
ligplaatsen niet aan te schaffen aan de Westervoortsedijk terwijl er een resultaatsverplichting lag voor de
gemeente Arnhem om gewenste en veilige ligplaatsen te verzorgen voor 35 woonboten.
Volgens de laatste memo van de wethouder van Dellen en volgens meerdere raadsleden (zie de videolink
onderaan) had de gemeente Arnhem ten alle tijden ligplaatsen kunnen aanschaffen op gewenste locaties. Het
was dus een leugen dat er geen budget was: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-15-gemeente-arnhemmemo-wethouder-van-dellen-strategische-aankoop-woonboten.pdf
Projectmanager Kalsbeek reageert begin April 2013 op de advocaat van een bewoners dat er geen oplossingen
waren terwijl op dat moment ligplek Westervoortsedijk 90 tekoop staat voor 150.000 euro:
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-04-03-gemeente-arnhem-reactie-kalsbeek-alternatieve-ligplekkengezocht-maar-niet-gevonden-terwijl-westervoortsedijk-90-tekoop-stond.pdf
Een advocaat van de bewoners heeft in mei 2013 aan het College laten weten dat de projectmanager Kalsbeek
als een kat om de hete brij heen draait en weigert inhoudelijk in te gaan op de brieven aangevoerde argumenten
en evenmin antwoord geeft op zijn concrete vragen. Hij wijst het College vervolgens nog een keer heel duidelijk
op de mogelijkheid om de ligplaats op Westervoortsedijk 90 voor 150.000 euro aan te schaffen:
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-05-08-brief-advokaat-woonbootbewoner-nieuwe-haven-aangemeenteraad-arnhem-mbt-voorstel-ligplaatsen-westervoortsedijk-en-rosandepolder-en-aanbod-uitkoopoptie.pdf
Pas na twee en een halve maand krijgt de advocaat hierop een uitstellende reactie van Kalsbeek:
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-07-24-gemeente-arnhem-reactie-op-voorstel-aanschaf-ligplaatswestervoortsedijk-en-rosandepolder-uitkoop-ligplek-is-niet-aan-de-orde.pdf
Vier maanden na het verzenden van de brief ontvangt de advocaat een negatieve reactie zonder onderbouwing:
http://arnhemspeil.nl/docs/2013-09-27-gemeente-arnhem-reactie-op-voorstel-bewoners-nieuwe-haven-omligplaats-westervoortsedijk-90-aan-te-schaffen.pdf
Drie maanden later ligt de ligplaats aan de Westervoortsedijk 90 nog steeds tekoop:
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-12-14-bewoner-nieuwe-haven-arnhem-mail-aan-advocaat-ten-aanzienvan-ligplek-westervoortsedijk-90-die-tekoop-staat.pdf
Zoals op de foto uit 2016 (onderaan het bestand waar de link hieronder naar verwijst) zichtbaar is stond
Westervoortsedijk 90 toen weer tekoop. De bewoners uit de Nieuwe Haven hadden al jaren op die locaties
kunnen liggen: https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2014-02-07-voorstel-awn-beschikbare-woonbootlocaties-metwoonbestemming-uitbreiden-op-kopen-westervoortsedijk-arnhem.pdf
In de volgende video is dit voorbeeld van meerdere ligplaatsen die al jaren beschikbaar waren aan de
Westervoortsedijk en waarbij de gemeente Arnhem zonder kosten te maken meerdere ligplaatsen had kunnen
creëren uitgebreid uitgelegd. Indien de gemeente 150.000 euro betaald had dan hadden ze nog meer locaties
kunnen creëren. Dit is bewust niet gebeurd met als gevolg dat de gemeente Arnhem haar resultaatverplichting
niet is nagekomen en burgers van Arnhem onnodig jaren lang op een onveilige en ongezonde ligplaats hebben
gewoond: https://youtu.be/Bl_zp0TXX8w
Dit is maar 1 van de vele voorbeelden waarin de gemeente ambtenaren van Arnhem bewust ervoor gekozen
hebben om ervoor te zorgen dat onze stad de verplichtingen niet nakomt aan haar inwoners terwijl er een
resultaatverplichting en een raadsopdracht lag. Lees ook: https://arnhemspeil.nl/docs/2020-02-11-arnhemspeiluitwerking-12-aangeboden-oplossingen-voor-het-woonbotendossier-en-visie-nieuwe-haven-arnhem.pdf

