Onderwerp: Ligplaats Rosandepolder
Van: [woonbootbewoner Arnhem]
Datum: zondag 16 september 2012 19:14:13
Aan: Theunis Kalsbeek
Bijlage: 2 bijlagen

Geachte heer Kalsbeek,

Bij deze enkele vragen betreffende mijn woonsituatie:
In oktober 2011 heb ik een gesprek gehad met mevrouw van Gastel en de heer Thor Smits, hoofd
stedenbouw, waarin ik mogelijkheden heb voorgesteld voor een nieuwe ligplaats, daar de kans groot was dat
ik ieder moment mijn ligplaat in de ASM Haven diende te verlaten (zie bijlage I).

De locatie in de Rosandepolder is door de heer Thor Smits onderzocht
Ik heb op zijn verzoek een gesprek gehad met de buren.
Er bleken geen bezwaren vanuit de gemeente en RWS te zijn en zodra het vonnis betekend zou zijn, kon ik
de ligplaats innemen. Deze toezegging heeft de heer Thor Smits aan mij gedaan.

De plek lijkt mij nog steeds zeer gunstig zeker nu de Rosandepoider middels het NAR heeft laten weten
geen bezwaar te hebben tegen het creëren van een extra ligplaats (zie bijlage II).
Graag zie ik uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,
[woonbootbewoner arnhem]

GEMEENTE ARNHEM

[woonbootbewoner Arnhem]
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Onderwerp: Voortgang woonschependossier

Geachte heer, mevrouw,

Van een aantal van u ontvingen wij het verzoek om nog een keer bij elkaar te komen.

Het lijkt ons ook goed om elkaar weer te zien en elkaar te informeren over de stand van zaken rondom de ligplaats
van uw schip.

Daarom nodigen wij u graag uit op dinsdag 24 april aanstaande, in buurthuis 't Huukske, Mauritsstraat 32 (in
Lombok). De bijeenkomst is van 19.00 tot 20.30 uur.

Tijdens de bijeenkomst willen wij het graag met u hebben over de uitspraak van de rechtbank in het kort geding
tegen Phanos.

Wij kunnen u 24 april ook vertellen welke stappen wij sinds onze vorige bijeenkomst hebben gezet in onze
zoektocht naar nieuwe ligplaatsen.

Graag tot 24 april!

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
Namens het college,

Projectleider

Alwin Kuijper
DIENST STADSONTWIKKELING

Onderwerp: Notulen voortgangsgesprek 24 april
Van: [woonbootbewoner Arnhem]
Datum: vrijdag 12 oktober 2012 9:41:07
Aan: Iris Beukhof; Theunis Kalsbeek
Bijlage: 1 bijlage

Geachte meneer Kalsbeek en mevrouw Beukhof,

Op 24 april 2012 hebben wij, toenmalige bewoners van de ASM haven, een gesprek gehad met projectleider A.
Kuijper, de heer Van Hees en de heer Beverdam (zie bijlage 1).

Op ons verzoek is er door een medewerker van de gemeente genotuleerd.
Deze notulen zouden wij van u ontvangen. Dit is tot nu toe niet gebeurd.
Bij deze de vraag of U mij deze alsnog wilt toesturen.

Met vriendelijke groet,
[woonbootbewoner Arnhem]

Onderwerp: Betr.: Ligplaats Rosandepolder
Van: Theunis Kalsbeek
Datum: dinsdag 23 oktober 2012 13:55:36
Aan: [woonbootbewoner Arnhem]
CC: Iris Beukhof; Thor Smits

Geachte [woonbootbewoner Arnhem]

Naar aanleiding van uw bericht van 16-9 en ons gesprek van vorige week ontvangt u hierbij mijn reactie.

Er is inderdaad met u gesproken over een nieuwe ligplaats in de Rosandapolder.
Dit was voordat er een gerechtelijke uitspraak was gedaan over uw positie in de ASM haven.
Hier is geen vervolg aangegeven omdat u na de uitspraak in overleg met de gemeente op een andere plek net
buiten de ASM haven bent gaan liggen. Hiermee is uw voorstel op basis van de gedwongen verplaatsing i.v.m.
de gerechtelijke uitspraak niet meer aan de orde.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie u vanavond.

Met vriendelijke groet,
Theunis Kalsbeek
Projectleider Dienst Stadsontwikkeling

Onderwerp: Notulen voortgangsgesprek 24 april
Van: [woonbootbewoner Arnhem]
Datum: Tue, 30 Oct 2012 16:26
Aan: Theunis Kalsbeek; Iris Beukhof

Geachte heer Kalsbeek.

Ter voorbereiding op ons gesprek vrijdag 2 november wil ik het volgende met u delen.

In uw mail van 23/9 stelt u dat ik na overleg met de gemeente op mijn huidige locatie in de ASM-Haven
monding ben gaan liggen. Voorafgaande en na de betekenis van het vonnis heb ik contact gehad met de
projectleider Alwin Kuijper.

De heer Kuijper heeft mij toen duidelijk te kennen gegeven dat er vanuit B&W geen toestemming was om in
zowel de Rosandepolder dan wel in de ASM-haven monding te gaan liggen,

De ASM-haven monding zou volgens RWS niet geschikt zijn. Ik heb direct met de heer de Rop en de heer
Fennema van RWS contact opgenomen en er bleek geen bezwaar te zijn. Noodgedwongen ben ik op mijn
huidige locatie gaan liggen.

In het gesprek van 24 april van de ASM-haven bewoners met de heer Kuijper, Beverdam en Van Hees en
mevrouw Klein, hebben zij gemeld dat B8tw geen andere oplossing aanbood behalve de
stallingsmogelijkheid voor onze woonboten in de industriehaven.

Bewoning van de boten daar werd niet toegestaan met als gevolg dat wij dus dakloos zouden zijn.
Nu beweren uw voorgangers dat er van dat voortgangsgesprek geen verslag is gemaakt.

Er is echter wel degelijk door de toen aanwezige notulist genotuleerd, maar die notulen zijn dus niet in een
verslag verwerkt. Bij deze mijn vraag dit alsnog te doen. Mocht de gemeente niet meer in bezit zijn van de
notulen dan beschik ik over een geluidsopname die tot een verslag verwerkt kan worden, zodat duidelijk en
helder wordt wat nou wel en niet door de B&W toegezegd is.

Graag wil ik u vrijdag over deze kwestie spreken.

Met vriendelijke groet,
[woonbootbewoner Arnhem]

Onderwerp: Betr.: Notulen voortgangsgesprek 24 april
Van: Theunis Kalsbeek
Datum: Fri, 26 Oct 2012 11:53
Aan: [woonbootbewoner Arnhem]
CC: Alwin Kuijper; Iris Beukhof; Jan Beverdam; Nicole Klein

Geachte heer Schout,
Naar aanleiding van uw vraag over toezending van de notulen van het overleg op 24 april 2012 bericht ik u
het volgende. Door de gemeente is inderdaad toegezegd dat er een verslag zou worden gemaakt.
Dit verslag is echter niet gemaakt. Ik heb hier contact over gehad met mijn voorgangers.

De uitspraak van de rechter: directe ontruiming van de ASM-haven en de gevolgen daarvan voor de
betreffende woonbootbewoners heeft in die periode de hoogste prioriteit gekregen waardoor het verslag niet
is opgesteld. Daarna zijn wij vergeten het verslag te maken. Onze excuses daarvoor.
Gezien uw vraag over toezending van het verslag ga ik er vanuit dat u waarschijnlijk toch over een bepaald
onderwerp een bevestiging wilt hebben van hetgeen besproken is. Indien dit het geval is verneem ik dit
graag. Ik zal dan in overleg met mijn voorgangers eer reactie te formuleren van hetgeen besproken is.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ben in afwachtinq van uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Theunis Kalsbeek
Projectleider Dienst Stadsontwikkeling

Onderwerp: Notulen voortgangsgesprek 24 april
Van: [woonbootbewoner Arnhem]
Datum: 12 Oct 2012 09:41
Aan: Theunis Kalsbeek; Iris Beukhof

Geachte meneer Kalsbeek/ mevrouw Beukhof,
Op 24 april 20.12 hebben wij, toenmalige bewoners van de ASM haven, een gesprek gehad met projectleider
A. Kuijper, de heer Van Hees en de heer Beverdam (zie bijlage 1).

Op ons verzoek is er door een medewerker van de gemeente genotuleerd. Deze notulen zouden wij van u
ontvangen. Dit is tot nu toe niet gebeurd. Bij deze de vraag of 1.1 mij deze alsnog wilt toesturen.

Met vriendelijke groet,
[woonbootbewoner Arnhem]

