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CRIS LENTING: 

ALTERNATIEF VOOR WOONBOTEN ASM-HAVEN IN 
ZOMER 2012 

Naar aanleiding van vragen van de SP-fractie aan het college over de situatie van de 
woonboten in de ASM-haven, heeft wethouder van Gastel aangegeven met een 
oplossing te komen. Voor de zomer van 2012 is bekend waar de woonboten komen 
te liggen. Verder is de gemeente in gesprek met Phanos, resultaat hiervan moet zijn 
dat de woonboten tot die tijd in de ASM-haven kunnen blijven liggen. Mocht dit niet 
het geval zijn, dan zal de SP-fractie weer op de kade springen om voor de bewoners 
van de woonboten op te komen. 

 

'ALTERNATIEF ASM-HAVEN ARNHEM IN ZOMER' 

dinsdag 01 november 2011 

ARNHEM - De gemeente Arnhem gaat daadwerkelijk doen wat ze volgens de 
bewoners van de ASM-haven al beloofd had te zullen doen: een alternatieve 
ligplaats vinden voor de veertien woonboten in de ASM-haven. 

Volgend jaar zomer moet het rond zijn. Die toezegging deed wethouder Margreet van 
Gastel maandagavond de bewoners van de haven. Zij zitten op de schopstoel sinds 
ze een rechtszaak verloren van grondeigenaar Phanos. Die kan met het vonnis in de 
hand de bewoners binnen twee weken wegsturen. 

Eric Blaauw van de Landelijke Woonboten Organisatie sprak namens de 
woonbootbewoners de hoop en de verwachting uit dat met de toezegging van de 
gemeente de ergste kou uit de lucht is. Dat zou betekenen dat de boten tot de zomer 
kunnen blijven liggen. 

Van Gastel benadrukte dat de gemeente 'strikt juridisch niets verplicht is'. "Maar we 
hebben het hier over inwoners van Arnhem. Daarom gaan we mee met hun lezing 
van de afspraken", aldus de wethouder. 

Op de vraag van SP-fractieleider Cris Lenting of de Nieuwe Haven wellicht een 
geschikt alternatief is, wilde Van Gastel niet ingaan. Noch op de vraag wat er gebeurt 
als de grondeigenaar de woonbootbewoners toch wegstuurt. 

"Daar ga ik niet op vooruitlopen. Ik ben in gesprek met Phanos en we praten deze 
week verder." 
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