
 
 

 
Van: Stichting Arnhems Peil  

Verzonden: Monday, November 23, 2020 8:29 AM 

Aan: Raadsleden gemeente Arnhem, wethouder Jan van Dellen, Nationale Ombudsman, Burgemeester 

CC: Thor Smits; Rita Kleijwegt; Fractievolgers gemeente Arnhem; Provincie Gelderland; Opstandelingen TV   

Onderwerp: Gemeente Arnhem kiest er weer bewust voor om een ligplaats aan de Westervoortsedijk niet op te 

kopen en houdt zich niet aan de resultaatverplichting - zaaknummer nationale ombudsman 2019-00843 

 

Beste raadsleden, burgemeester en Nationale Ombudsman, 

 

Hieronder de zoveelste onderbouwing van de werkwijze die de ambtenaren en wethouder van Dellen hanteren 

m.b.t het (niet) nakomen van de resultaatverplichting die de gemeente al sinds 2007 heeft om voor gewenste 

ligplaatsen te zorgen voor de bewoners op ongewenst verklaarde locaties in Arnhem. 

 

De bewoner die zijn ligplaats aan de Westervoortsedijk wil verkopen aan de gemeente kwam uit de ASM haven 

en is destijds door de ambtenaren van de gemeente Arnhem in de Nieuwe Haven geplaatst op een tijdelijke 

locatie in afwachting van het nakomen van de verplichting die de gemeente in 2007 is aangegaan. Een paar jaar 

geleden heeft de gemeente Arnhem voor hem een gewenste ligplaats aangekocht aan de Westervoortsedijk.  

 

I.v.m. persoonlijke omstandigheden wil hij nu zijn boot en ligplaats verkopen en heeft hij de gemeente Arnhem 

voorrang gegeven omdat hij het niet eerlijk naar de overige bewoners in de Nieuwe Haven vindt als hij de 

ligplaats aan iemand zou verkopen die niet al sinds 2007 op het nakomen van de verplichtingen zit te wachten.  

 

De ambtenaren zijn echter zeer afhoudend om zijn woonboot en ligplaats over te kopen met als resultaat dat hij 

nu straks alsnog zijn woonboot en ligplaats op de markt moet aanbieden waarmee weer een kans verloren gaat 

om een oplossing te verzorgen voor de andere bewoners. De gemeente kiest er hiermee wederom bewust voor 

om zich niet aan de resultaatverplichting te houden. (zie mail hieronder) 

 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout 

Namens Stichting Arnhems Peil en de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven 

+31 (0) 6 2888 3999 

www.arnhemspeil.nl  

 

 

From: RJ 

Sent: Sunday, November 22, 2020 10:14:55 PM 

To: Stichting Arnhems Peil 

Subject: Ter info...  

Ik had 1september jongstleden een afspraak over de eventuele aankoop van mijn schip met ligplaats, 

aan de Westervoortsedijk [nr verwijderd] in Arnhem, op het stads kantoor te Arnhem met Rita 

Kleijwegt, en Marc van de Logt, (jurist van de gemeente Arnhem?) Daarna is er een taxateur bij mij 

geweest. (Later dan gedacht), 14 oktober j.l., en dat was de heer H. Bijsterbosch, van De Lorijn 

Raadgevers o.g. uit Druten. Verder heb ik tot op heden niets gehoord. 

Groet rj 

 

 

 

 

Bent u benieuwd naar hoe wethouder van Dellen en zijn ambtenaren de afgelopen vier maanden hebben 

gehandeld om de verplichtingen, beloftes en de moties van de gemeenteraad (niet) na te komen? 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-10-arnhemspeil-status-update-voor-oplossing-woonboten-nieuwe-haven-

arnhem-zaaknr-ombudsman-2019-00843.pdf 
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