
T.a.v: 
Klachten commissie 
Postbus 5465 
6802 EL, Arnhem 
 
Afz: 
[woonbootbewoner nieuwehaven Arnhem] 
 
Datum: 19-10-2008 
 
Onderwerp: Klacht en bezwaarschrift met betrekking tot het schrijven van de 
gemeente Arnhem met kenmerk 2008.0.092.145/wd zaaknummer:  

2008-10-00914 met datum opmaak: 09-10-2008  

De volgende bezwaarschriften zou ik graag gekoppeld zien aan dit bezwaarschrift: 
 
1) Bezwaarschrift/klacht op zaaknummer: 2008-02-00655 / kenmerk: 2008.0.0.013.039 
2) Ons bezwaarschrift/klacht  van afgelopen augustus. (in behandeling bij mevr. Evers v.d. 

klachtencommissie) 

3) Ons bezwaarschrift/klacht  van 30-09-2008. 

4) Ons bezwaarschrift/klacht van 9-10-2009 

 

Beste heer / mevrouw, 

Bij deze ontvang u onze klacht en tevens bezwaarschrift als reactie op de brief van de gemeente 

Arnhem met kenmerk 2008.0.092.145/wd zaaknummer: 2008-10-00914 met datum opmaak: 09-10-

2008  

Hierin werd kenbaar gemaakt dat de gemeente Arnhem van ons verwachten dat wij akkoord 
dienen te gaan met de aangeboden loopbrug en indien wij niet akkoord gaan we geen 
loopbrug krijgen. 
 
De loopbrug is akkoord maar zoals vanaf het begin aangegeven kan de loopbrug niet op ons 
dek rusten aangezien het gewicht van de brug te zwaar is. Tevens kunnen we bij aankomst of 
vertrek deze brug niet zelfstandig tillen. Bij onze vorige loopbrug kon dit wel. 
 
Indien wij over zouden gaan tot de aanschaf van een zware kraan en tevens het dek zouden 
verstevigen om toch deze brug te kunnen dragen dan zouden wij bij vertrek de brug nergens 
op kunnen plaatsen waardoor deze alleen in het water gehangen kan worden. 
Dit bovenstaande was bekend bij dhr. Jos Peters en dhr. Theunis Kalsbeek en ze hebben mij 
gevraagd om een contructie / offerte in samenspraak met het staalbewerkingsbedrijf op te 
leveren. 
 
Na het aanleveren van een schatting van de kosten werd mij medegedeelt dat er gesproken 
diende te worden over het delen van de kosten. 
Zoals aangegeven zijn wij van mening dat wij niet aansprakelijk zijn voor de situatie en dat 
wij tevreden waren met de oude situatie en de oude voorzieningen. 



Vanwege de verhoging van de kade/project zijn onze oude voorzieningen niet meer 
toereikend. De overige havenbewoners hebben of krijgen allemaal een nieuwe en veel 
duurdere brug constructie. Waarom wij dan niet? 
 
Indien de gemeente Arnhem ervoor zorgt dat de brug op stevige drijvers rust waardoor de 
brug op dezelfde hoogte als ons bovendek blijft is het probleem opgelost. 
Wij hebben al ontzettend veel tijd en energie en dus geld in het uitzoekwerk en gesprekken 
gestoken en wij verwachten van de gemeente dat zij dit netjes en op tijd zoals afgesproken 
opleveren. 
 
In de desbetreffende brief werd ook gesproken dat wij alsnog naar de volgende tijdelijke 
locatie dienen te verkassen. Een aantal weken geleden is ons nog mondeling bevestigd door 
Jos Peters dat (ondanks dat de datum al 1 maand was uitgesteld) we dit keer er vanuit 
konden gaan dat de ligplaats op tijd (23 oktober) opgeleverd zou worden.  (zie ook 
verlenging post en telefonie tot aan deze datum door de gemeente Arnhem) 
 
Nu word er opeens toch aangegeven dat wij weer naar een volgende tijdelijke locatie dienen 
te verkassen zonder dat er een oplossing komt voor de problemen die dit met zich 
meebrengt en tevens zonder opgave van een nieuwe datum wanneer het dan voor de derde 
keer klaar zal zijn. Dit is voor ons onacceptabel. 
 
De mededeling dat wij de kosten van de verplaatsing zelf dienen te regelen en betalen 
vanwege dat het om een havenverordening zou gaan schiet ons in het verkeerde keelgat. 
Zoals tijdens Bezwaarschrift/klacht op zaaknummer: 2008-02-00655 / kenmerk: 
2008.0.0.013.039 aangegeven zijn wij / waren wij een woning en bedrijf met een vast adres. 
 
De gemeente is na het indienen van ons bezwaarschrift akkoord gegaan om de kosten en het 
regelwerk van de verplaatsing op zich te nemen aangezien deze verplaatsing i.v.m. het 
project dient te geschieden. De verplaatsing op zich kost ons al tijd en dus geld. 
Wij zien niet in waarom we nu opeens alsnog de kosten dienen te dragen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
[woonbootbewoner nieuwehaven Arnhem] 
 
 
 
 
 

 


