Van: woonbootbewoner Nieuwe Haven
Verzonden: Friday, July 13, 2018 1:48 PM
Aan: 'Jacco van der Kaa'
CC: 'Berdie de Ruiter’ ; 'Pieter Altena'; 'Arndt Stroink'; Claes van Goud; bureau@nationaleombudsman.nl
Onderwerp: [woonbootbewoner nieuwe haven] / woonboot / Nieuwe Haven Arnhem / omruilactie ponton
woonboot / aanpassing loopbrug - bevestiging telefonische afspraken 6 juli - ombudsman dossiernummer:
201811428
Beste Jacco,
Hartelijk dank voor de bevestiging van ons gesprek en we vinden het ontzettend fijn dat de gemeente Arnhem
alsnog begaan is met onze veiligheid.
Wij zijn ondertussen met vakantie en zijn over twee weken weer terug in Nederland.
Als ik het goed gegrepen heb is er dan ook meer duidelijkheid vanuit de gemeente omtrent de
veiligheidssituatie indien we achter de ponton en de palen komen te liggen.
We zullen alvast contact opnemen met de Scheepswerf om te informeren of zij het omruilplan wat er nu ligt
wel voor 10.000 euro of minder kunnen uitvoeren.
Zoals besproken hoefde de nieuwe constructie niet aan de hoogste eisen te voldoen aangezien het om een
tijdelijke situatie gaat.
Met vriendelijke groet,
[woonbootbewoner nieuwe haven]
[telefoonnummer verwijderd]

From: Jacco van der Kaa
Sent: vrijdag 6 juli 2018 16:03
To: woonbootbewoner nieuwe haven
Cc: Berdie de Ruiter; Pieter Altena; Arndt Stroink
Subject: bevestiging telefonische afspraken 6 juli
Beste [woonbootbewoner nieuwe haven]
Voor mijn vakantie hebben we elkaar gesproken op 11 juni over het verplaatsen van jullie woonboot van
"buiten de palen" naar "binnen de palen" om de veiligheid te vergroten.
Belangrijk punt van gesprek zijn de kosten voor aanpassing van de loopbrug die hiermee gemoeid zijn en wie
die moet betalen. De tijd voor mijn vakantie was tekort om hierover een beslissing te nemen, dit heb ik jullie
ook laten weten in mijn mail van 15 juni.
Vandaag 6 juli heb ik je gebeld om hierover verder te bespreken. Met deze mail bevestig ik de afspraken die
we gemaakt hebben. Deze mail is niet bedoelt ter antwoord of inhoudelijke reactie op jullie mail van 15 juni.
1) Gezien het belang van de veiligheid van de woonsituatie wil de gemeente bijdragen in de kosten voor
aanpassing van de loopbrug zodat de veiligheidssituatie wordt verbeterd.
We stellen hiervoor een bedrag van € 10.000,- ter beschikking. Uitgaande van deze € 10.000,- gaan jullie een
oplossing uitwerken die acceptabel is.
Voordat er door jou opdracht wordt gegeven wordt de offerte met mij en Berdie besproken en kan er gelijk
afgesproken worden hoe de verrekening praktisch gaat lopen.

2) In ons gesprek van 11 juni hebben we beide de veronderstelling gedeeld dat verplaatsing binnen de palen
leidt tot een behoorlijke vermindering van het veiligheidsrisico.
Omdat we het veiligheidsrisico vanuit de gemeente serieus willen nemen zijn we ook bezig uit te zoeken wat
het effect is van deze verplaatsing op het veiligheidsrisico.
Wellicht dat daar nog aanbevelingen uit voortkomen die gelijk meegenomen kunnen worden in de aanpassing.
Met een aantal weken moeten we hier meer duidelijkheid over hebben.
3) Het verplaatsen naar binnen de palen is van tijdelijke aard.
Als woonlocatie is de huidige lig plek nog steeds ongewenst en moet er gezocht worden naar een definitieve
oplossing.
Met deze afspraken zijn we volgens mij goed in gesprek en op weg om het veiligheidsrisico voor jullie te
verminderen.
Over de andere openstaande brieven en klacht(en) van jullie kant blijven we graag vanuit de gemeente met
jullie in gesprek. Ik stel voor dit op te pakken als we de verplaatsing naar binnen de palen hebben gerealiseerd.
Met vriendelijke groet,
Jacco van der Kaa
Afdelingshoofd Wijkonderhoud
[telefoonnummer verwijderd]

