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Phanos wil woonboten uit ASM-haven hebben

Woonboten in de ASM-haven op Stadsblokken in Arnhem-Zuid. Foto: Marina Popova

ARNHEM - Phanos wil alle woonboten in de ASM-haven in Arnhem weg
hebben. De grootgrondbezitter in Stadsblokken en Meinerswijk heeft de
bewoners van de vijftien woonschepen maandag voor de rechter gedaagd. De
zaak dient volgende week woensdag.
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Mocht de rechter Phanos in het gelijk stellen, dan moeten de woonbootbewoners
binnen veertien dagen na de uitspraak hun schip hebben versleept. Ook alle
bebouwing op de wal (veel mensen hebben schuurtjes neergezet en tuintjes
ingericht) moet dan weg zijn.
De gemeente Arnhem heeft de woonbootbewoners, die aanvankelijk illegaal lagen
aangemeerd, in 2007 een ligplaatsvergunning voor onbepaalde tijd gegeven.
Daaraan gekoppeld is de belofte dat er in mei 2012 een alternatieve ligplaats voor de
boten is.
Phanos heeft bezwaar aangetekend tegen dat besluit van de Arnhemse
gemeenteraad, maar trok aan het kortste eind. Omdat de ontwikkelaar van mening is
dat de ligplaatsvergunning het eigendomsrecht niet aantast, maakt Phanos nu de
gang naar de rechter.
De gemeente Arnhem wil niet op de zaak zelf ingaan, zeker nu die 'onder de rechter
is'. Dit is privaatrecht. Het is een zaak tussen Phanos en de woonbootbewoners, laat
een woordvoerder weten. "Dit staat los van de publiekrechtelijke
ligplaatsvergunning."

Phanos had in het eigen plan Het Eilandconcept voor Stadsblokken en Meinerswijk
in de Plas van Bruil een alternatieve ligplaats ingeruimd voor de woonschepen. Dat
plan moest echter het veld ruimen in het burgerparticipatieproces over de
stadspolder.
Ondertussen wordt er in het stadhuis nog volop gezocht naar een alternatieve
ligplaats voor de woonboten in de ASM-haven, aldus de gemeentewoordvoerder.
Concreet zicht op een oplossing is er nog niet. "Maar er is natuurlijk nog tijd tot mei
2012."

Zie ook:
‘Phanos wil woonboten van de ASM-haven ruimte bieden rondom de plas van Bruil’
'Gemeentelijke beloftes ASM-haven blijkt fopspeen'

