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Onderwerp: Wonen op water officiële woonvorm

Leusden, 24 oktober 2012

Geachte heer/mevrouw ,
Tot mij heeft zich gewend onze verzekerde de heer J. Spaander, wonende aande Westervoortsedijk 85 te
Arnhem, zulks terzake het navolgende .
Bij brief d.d. 6 september 2005 heeft u aan cliënt laten weten dat u op zoek gaat naar locaties, waar de
woonschepen een plek kunnen vinden, met mededeling van het streven dat binnen een termijn van 5 jaar
vooruitzicht wordt geboden op een nieuwe ligplaats binnen de gemeente.
Namens mijn cliënt moet ik constateren dat u tekort bent geschoten bij uw toezegging aan hem dat hij een
nieuwe ligplaats zou krijgen. Cliënt ligt nog steeds op een ongewenste ligplaats in de industriehaven, die
volstrekt ongeschikt is voor wonen.
Ik zend u mee een mail d.d. 9 september 2009 van de gemeente, waarin nog eens expressis verbis wordt
gesteld dat er voor woonschepen op ongewenste locaties per juli 2012 vooruitzicht moet zijn op een andere
voor woonschepen gewenste locatie. Een dergelijk vooruitzicht bestaat voor mijn cliënt nog steeds niet,
waarmee de gemeente handelt in strijd met haar toezeggingen.
De gemeente heeft altijd als uitgangspunt gehad de verplaatsing van woonschepen naar gewenste ligplaatsen, niet het handhaven van bestaande ongewenste ligplaatsen middels het alsnog gewenst verklaren
noch het gedogen van dergelijke ongewenste ligplaatsen.
Gelet op het bovenstaande is het thans door u aangevoerde argument van financieel onvermogen niet
steekhoudend noch relevant : cliënt verlangt dat u uw toezegging nakomt en hem een nieuwe ligplaats elders toekent.
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Hoogachtend,
ARAG Rechtsbijstand

Dhr. mr. H.M. van Vliet
Medewerker Rechtshulp
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