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Nog herbergt de ASM-haven vijftien woonboten,
maar de dagen zijn geteld. Grondeigenaar en
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projectontwikkelaar Phanos dreigt de bewoners
middels de deurwaarder te kielhalen als ze niet
snel vertrekken.

In een raadsbrief van 22 mei 2007, in het kader
van de behandeling van het woonbotenbeleid,
wordt het door het college nog een keer duidelijk
gemaakt. Het college gaat zorgen voor een nieuwe
locatie voor de woonboten die op een ‘niet
geschikte’ locatie liggen. Hieronder vallen de 15
woonboten die nu in de ASM-haven liggen.

Fragment uit de raadsbrief:

27 september 2005 heeft het college 123
woonboten in Arnhem erkend als woonboot. 88
van deze boten liggen op een locatie waar zij
kunnen blijven liggen. 35 woonboten liggen op
‘niet geschikte’ locaties en moeten dus
verplaatsen. De gemeente heeft een
resultaatsverplichting op zich genomen om een
nieuwe locatie voor minimaal 35 boten te
ontwikkelen. De opgave voor het ontwikkelen van
een locatie voor woonboten is opgenomen als
randvoorwaarde voor het te ontwikkelen gebied
Stadsblokken/Meinerswijk.

Het ligt niet voor de hand dat in
Stadsblokken/Meinerswijk snel een locatie kan
worden gevonden om 15 woonboten op een goede
manier aan een ligplaats te helpen. Dat is reden
voor de SP fractie om voor te stellen de woonboten
een plek te geven in de Nieuwe Haven. Een
oplossing die jaren geleden ook al in beeld was.

Bovenstaande is voor de SP reden een aantal
vragen aan het college te stellen over de ontstane
situatie . Afgelopen maandag was de kwestie ook
al kort aan de orde in de raadsvergadering, hierbij
gaf de wethouder aan dat de bewoners weten dat
zij er alleen kunnen liggen met toestemming van
de grondeigenaar Phanos.

1. Op welke wijze is aan de bewoners van de
woonschepen in de ASM-haven kenbaar gemaakt
dat er alleen met toestemming van de
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grondeigenaar een ligplaats kan worden
ingenomen?

2. Is dit opgenomen in de verleende
vergunningen?

3.Nu woonschepen in de ASM-haven hun ‘niet
geschikte’ locatie moeten verlaten, hoe gaat het
college deze op zich genomen
resultaatsverplichting inlossen?

4. Wat vindt het college van het voorstel om de
woonboten te verplaatsen naar de Nieuwe Haven?

Cris Lenting, fractievoorzitter SP Arnhem
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