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Onderwerp: Wonen op water officiële woonvorm

Leusden, 8 mei 2013

Geachte College,
Eerst iets over de afhandeling van mijn laatste brief d.d. 10 april jl.. U bent uw toezegging dat ik naar verwachting op 27 april 2013 antwoord zou krijgen niet nagekomen. Vandaar dat ik een maand later toen maar
eens heb gebeld met Kalsbeek . Die bleek nergens van te weten en stuurde mij per mail een concept, gedateerd 3 april 2013, per email toe, met mededeling dat die brief ook per gewone post zal worden verstuurd. Die brief, officiel ondertekend, heb ik nooit ontvangen.
Ik moet constateren dat u c.q. de projectmanager Kalsbeek als een kat om de hete brij heendraait en weigert inhoudelijk in te gaan op de door mij in al mijn brieven aangevoerde argumenten en evenmin antwoord
geeft op mijn concrete vraag waarin / waarom de locatie van cliënt’s woonschip verschilt van het andere
schip aan de Westervoortsedijk.
U scheept mijn cliënt af eenvoudigweg af met de mededeling dat intensief naar gewenste locaties is gezocht, doch dat die zoektocht niet heeft geleid tot het gewenste resultaat. Mijn cliënt neemt geen genoegen
met deze dooddoener.
Graag wijs ik u er nog eens op dat mijn cliënt niet in de industriehaven ligt, doch aan de rand van het industieterrein. Alle 4 andere schepen aan de Westervoortsedijk hebben inmiddels wel een officiële ligplaats
toegewezen gekregen. Daarbij rijst de vraag waarom die wel, en mijn cliënt niet.
Op Westervoortsedijk 90 ligt een schip van een oudere dame, welk schip reeds lange tijd te koop staat, de
vraagprijs is inmiddels gezakt van € 240.000,- tot € 150.000,-. De gemeente zou tot uitkoop kunnen over-
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gaan. Naast dit schip is een plek, die vrij beschikbaar is en ongebruikt, eveneens eigendom van de Gemeente.
Destijd is toegezegd dat, als niet in 2013 voor alle schepen gewenste ligplaatsen gerealiseerd zouden zijn,
er liplaatsen gecrëerd zouden worden in de Rosanne-haven. Er liggen daar ook al schepen en er is daar
voldoende plek.
Mede gebaseerd op de herhaalde en veelvuldige officiële toezeggingen van meerdere afdelingen van uw
Gemeente heeft mijn cliënt aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in de verbetering van zijn schip. Als cliënt
geen andere liplaats toegewezen krijgt, zijn die investeringen zinloos en nutteloos geweest en zal hij schadeloos gesteld dienen te worden door de Gemeente. Mijn cliënt is bereid een aanbod tot uitkoop door de
Gemeente in overweging te nemen.
Hoogachtend,
ARAG Rechtsbijstand

Mr. H.M. van Vliet
Medewerker Rechtshulp
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