
Arnhem, 3 juni 2013 

 

Geachte mevrouw Van Gastel, 

 

In april 2012, dertien maanden geleden, ben ik om de bij u bekende reden met toestemming van RWS in de ASM-

havenmonding haan liggen. Inmiddels heeft RWS laten weten deze plek niet geschikt te achten als ligplaats voor 

woonschepen en zal dan ook mijn vergunning niet verlengen dan wel intrekken. Dit houdt in dat ik uiterlijk 31 juli 

2013 moet vertrekken. 

 

Het voorstel van Dhr. Kalsbeek om in het geval dat er nog geen definitieve ligplaats beschikbaar is, tijdelijk in de 

Nieuwe Haven te gaan liggen vind ik onacceptabel. De lekkage incidenten van de afgelopen maanden met de 

dieseltanker maken duidelijk dat wonen in een industriehaven onveilig, onverantwoord en volgens mij zelfs 

onwettig is. Ook het aanleggen van voorzieningen voor weer een tijdelijke plek brengt hoge kosten met zich mee 

wat binnen het haalbaar-en-betaalbaar-principe moeilijk te verantwoorden valt. 

 

Samen met het N.A.P. zijn de mogelijkheden voor een definitieve ligplaats in de Defensiehaven besproken. Dhr. 

Kalsbeek toonde zich optimistisch over de haalbaarheid hiervan. Ook Dhr. Paauwe, nautisch adviseur van RWS, 

heeft (voorlopig) geen directe bezwaren genoemd. Het innemen van een ligplaats zal volgens mij geen 

belemmering voor de activiteiten van waterscouting betekenen. De bewoners echter hebben meerdere malen 

aangegeven slechts met indikking van één varend schip akkoord te gaan. Ook is er over de bereikbaarheid (via 

TCN. KEMA) nog veel onduidelijk. Of er vóór 31 juli 2013 werkelijk een ligplaats voor mij gerealiseerd kan worden 

is, bijna een jaar verder, nog steeds onzeker. 

 

De afgelopen twee jaar die bepaald werden door rechtszaken, dwangsommen, grote stress (ook met financiële 

gevolgen), niet nagekomen toezeggingen en beloften, en uiteindelijk een ontruiming, hebben mij vele slapeloze 

nachten bezorgd en ik kan dan ook zeggen dat ik deze periode als traumatisch heb ervaren die zijn aantoonbare 

weerslag op mijn gezondheid, en die van mijn kinderen, heeft gehad en nog heeft. Er is mij dan ook alles aan 

gelegen om enige zekerheid en stabiliteit in mijn woonsituatie te krijgen, zodat ik ook weer verder kan met mijn 

leven. Hierbij mijn voorstellen. 

 

Opkopen van mijn ligplaatsvergunning naar werkelijke waarde. Tijdens de raadsvergadering van 11 juli heeft u een 

ligplaatsvergunning in de gemeente Arnhem een waarde toegekend van E 100.000. Mijn W.O.Z. waarde is na 

toekennen van de vergunning verhoogd tot E 133.000. Dat B&W de afgegeven vergunningen typeert als zijnde 

cadeautjes of gestes vind ik zeer ongepast en onprofessioneel en siert bestuurders van Arnhem niet. In mijn 

beleving is er door B&W misbruik gemaakt van de stressvolle en hopeloze situatie waarin de woonbootbewoners 

zich op dat moment bevonden. Doordat er besloten was dat zij niet meer op hun woonboten mochten wonen, 

waren zij dus door B&W dakloos gemaakt. Het opkopen van de ligplaatsvergunningen onder deze 

omstandigheden en voor de helft van de waarde is discutabel. 

 

Door de gemeente vergoede huisvesting (inclusief verhuizen) tot definitieve ligplaats gerealiseerd is, en stalling 

van mijn woonark op een daarvoor geschikte locatie. Alsnog realiseren van een ligplaats in de Rosandepolder 

(naast nummer 1) De bewonersvereniging Rosande heeft eerder aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben 

mits de bewoonster op nummer 1 middels planschade vergoed wordt. Gaarne zie ik uw reactie, gezien de 

tijdsdruk, met enige spoed tegemoet. 

[woonbootbewoner]



Tenslotte wil ik nog de door mij noodzakelijkerwijs gemaakte kosten in rekening brengen die nodig waren voor het 

leefbaar en bereikbaar maken van mijn huidige ligplaats in de ASM-havenmonding in het afgelopen jaar. 

Aangeschafte materialen 

 

Loopbrug € 400,00 

Ponton € 350,00 

Elektriciteit voorziening (leidingen, lassen, stekkers) € 460,00 

Waterleiding, koppelingen € 140,00 

Touwen, staalkabels € 60,00 

Transport en opslag container (schuur) € 630,00 

Arbeid (120 uur a € 20,00) € 2400,00 

Totaal €4520,00 

 

NB. 

Alle aangeschafte materialen zijn met wat kleine aanpassing te gebruiken op een nieuwe locatie. 


