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Datum : 12 februari 2008 

   

Aan : De heer [woonbootbewoner nieuwehaven Arnhem] Westervoortsedijk [nr] en 

wethouder B. van Eeten  

   

Van : Ton Hengeveld    tel. 3773238/3773964 

   

Kopie aan : Theunis Kalsbeek 

   

Betreft : Gesprek en gemaakte afspraken tussen de [woonbootbewoner nieuwehaven 

Arnhem] en wethouder B. van Eeten gemeente Arnhem 

   

 

Vanwege het gemeenteraadsbesluit van 28 januari jl. om de Nieuwe Haven als definitieve ligplaats aan te 

wijzen voor de Boei, de 24-uursopvang van drugsverslaafden, en het gegeven dat de beoogde ligplaats 

van de Boei net ten westen van de tijdelijke ligplaats van de woonboot en tevens bedrijf van de heer  

[woonbootbewoner nieuwehaven Arnhem] komt te liggen, heeft de heer [woonbootbewoner nieuwehaven 

Arnhem] om een gesprek met wethouder van Eeten verzocht. 

 

De heer [woonbootbewoner nieuwehaven Arnhem] geeft aan dat de kade voor zijn 2 kinderen de 

speelplaats is en hij wil ook na de komst van de Boei dat de kade een veilige speelplaats voor zijn 

kinderen blijft. De heer [woonbootbewoner nieuwehaven Arnhem] wil graag praten over andere 

mogelijkheden bij inpassing van zijn woonboot in relatie tot de Boei. De heer [woonbootbewoner 

nieuwehaven Arnhem] geeft ook aan dat zijn klanten op een goede en veilige manier moeten kunnen 

parkeren op de kade. Vanwege de reconstructie van de kade moet hij toch 3 maal verplaatsen en hij wil 

dan graag op een andere locatie terugkomen. Zijn aanpassingen (nuts)voorzieningen kunnen dan direct 

meegenomen worden bij de reconstructie. 

 

Wethouder van Eeten geeft aan dat hij in de Raadsvergadering van 28 januari jl. heeft gezegd dat na het 

besluit van de gemeenteraad voor een definitieve ligplaats in overleg met belanghebbenden naar een zo 

goed mogelijke inpassing van de Boei gezocht gaat worden. Net als de [jachthaven en restauranthouder] 

is ook de heer [woonbootbewoner nieuwehaven Arnhem] direct belanghebbende.  

 

De heer [woonbootbewoner nieuwehaven Arnhem] geeft aan de volgende voorkeur te hebben: 

• Zijn woon- en bedrijfsboot  met een lengte van 30m na de reconstructie direct naast de 

boot/kraan/werkplaats van de heer Weideman plaatsen. Dit betekent dat de Boei 30m naar het oosten 

opschuift . De Boei ligt daarmee nog op ruime afstand buiten de risicocontourlijnen van de Shell. 

• Tussen zijn boot en de Boei een hekwerk plaatsen haaks op de kade om zo de drugsverslaafden op 

dit deel van de kade te weren. Zijn kinderen en het kind van de [jachthaven en restauranthouder]  

kunnen hier dan ook spelen. 
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• Dit deel van de kade blijft een openbaar gebied met een aparte (de huidige) toegang. 

• Wil hierover op korte termijn duidelijkheid van de gemeente dus of de gemeente hier aan mee wil 

werken. 

• De heer [woonbootbewoner nieuwehaven Arnhem] geeft aan dat de [jachthaven en restauranthouder] 

zich kan vinden in dit voorstel. 

 

Wethouder van Eeten doet de volgende toezeggingen: 

• Binnen enkele dagen komt de gemeente met een antwoord op het verzoek van de heer 

[woonbootbewoner nieuwehaven Arnhem]. Vanwege de te doorlopen procedures heeft de gemeente 

er ook belang bij om op korte termijn met een besluit te komen 

• Indien blijkt dat het voorstel van de heer [woonbootbewoner nieuwehaven Arnhem]  vanwege andere 

eisen en of belangen niet mogelijk is zal de gemeente de huidige locatie van de heer 

[woonbootbewoner nieuwehaven Arnhem] in alle redelijkheid zo inrichten en die beheersmaatregelen 

nemen die nodig zijn om eventuele overlast tot een minimum te beperken. 

• Indien blijkt dat bij de locatie van de heer [woonbootbewoner nieuwehaven Arnhem] toch overlast 

aanwezig is zullen aanvullende maatregelen worden genomen 

 

 

De heer [woonbootbewoner nieuwehaven Arnhem] zegt vervolgens toe: 

• Mee te zullen werken aan de tijdelijke verplaatsing op 14 februari as. vanwege de reconstructie van 

de kade.  

• Zijn bezwaarschrift, naar aanleiding van toepassing bestuursdwang d.d. 7 februari 2008 met kenmerk 

2008.0.013.039 in te trekken.  

  

 

 

Voor akkoord:        Voor akkoord: 

 

 

 

De [woonbootbewoner nieuwehaven Arnhem]    De heer  B. van Eeten    

[adres woonbootbewoner nieuwehaven Arnhem]  Wethouder gemeente Arnhem 

 


