Geachte Ombudsman,
Gisteren is het bestemmingsplan gebiedsontwikkeling Stadsblokken - Meinerswijk ter inzage
aangeboden en deze bevat geen nieuwe woonbootlocaties en ook geen plek voor de roei- en
zeilvereniging uit de Nieuwe Haven:
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-01-gemeente-arnhem-bestemmingsplangebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-terinzage.pdf
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-01-gemeente-arnhem-bestemmingsplangebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-kaart-terinzage.pdf
In het bestemmingsplan is zelfs 8x overduidelijk opgenomen dat woonboten (en woonwagens) niet
welkom zijn in het gebied. Zie bijlage:
2019-02-01-gemeente-arnhem-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijkgeen-woonboot-locaties.pdf
Met dit bestemmingsplan wordt dus volkomen voorbij gegaan aan alle beloftes, toezeggingen,
resultaat- en inspanningsverplichting van de gemeente Arnhem richting de groep gedupeerde
woonbootbewoners.
Er wordt ook voorbij gegaan aan de eigen gemeenteraadsbrief van 18 september waarin in het
bijgevoegde ‘Rapport Actualisatie Onderzoek Veiligheid Nieuwe Haven Arnhem’ in hoofdstuk 4.2.4
de ‘Mogelijkheden voor wonen en recreatie buiten de haven’ het volgende voorstel opgenomen is:
De volgende mogelijkheden kunnen nader onderzocht worden en hebben kans van slagen:“…Ruimte
opnemen voor woonschepen in de nevengeul in Meinerswijk in het plan voor Stadsblokken
Meinerswijk …”
In de vergadering van het huidige college van B&W is nog dezelfde dag het besluit genomen om de
opdracht te geven voor het opstellen van een visie ten behoeve van het oplossen van de
veiligheidsproblemen in de Nieuwe Haven. Het ontwerpbestemmingsplan voor het te ontwikkelen
gebied Stadsblokken/Meinerswijk is echter eind vorig jaar al geaccordeerd door het College van B&W
en nu alsnog zonder woonbootlocaties ter inzage ingediend.
In die beoogde nog op te stellen visie zal nu bij voorbaat de enig overgebleven mogelijke oplossing
ontbreken waardoor zowel de gemeente Arnhem als de woonbootbewoners bewust in een
uitzichtloze positie gedreven worden.
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-raadsbesluit-en-brief-van-collegeburgemeester-en-wethouders-inclusief-rapport-actualisatie-onderzoek-veiligheid-nieuwe-haven.pdf
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-18-gemeente-arnhem-openbare-besluitenlijst-notanautische-veiligheid-nieuwe-haven-arnhem.pdf
We wachten daarnaast al twee en een halve maand op een inhoudelijke reactie van de
gemeenteraad/B&W op onze brief m.b.t. het ontbreken van die beloofde woonbootlocaties in het
ontwerp bestemmingsplan Stadsblokken/Meinerswijk:
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-11-23-brief-aan-gemeenteraad-van-arnhem-mbt-ontbrekenwoonbootlocaties-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk.pdf

Dat we geen inhoudelijke reactie hebben gekregen op onze brief is des te schrijnender aangezien het
huidige gemeentebestuur al jaren inhoudelijk op de hoogte en betrokken is bij de huidige gang van
zaken m.b.t. het woonbotendossier:
•
•

•
•

B&W Burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA)
B&W Wethouder Martien Louwers
(PvdA - zie ook de link naar een filmopname m.b.t. belangrijke raadsvragen van de PvdA in 2016 over
dit onderwerp en de omschrijving van die vragen daaronder…)
Gemeenteraad lid PvdA en fractievoorzitter Eric Greving
(die tevens het woonbotendossier in zijn portefeuille heeft)
Gemeenteraad lid PvdA Hanny van Nunen
(is ook al jaren op de hoogte is van de huidige gang van zaken m.b.t. het woonbotendossier)

Ondanks dat al deze personen heel goed weten dat het gebied Stadsblokken – Meinerswijk één van
de allerlaatste mogelijkheden biedt om een oplossing te vinden voor het woonbotendossier en
daarnaast volledig op de hoogte zijn van alle gemaakte beloften vanuit de gemeente Arnhem en
uitspraken van de Raad van State en rechtbank, hebben we de grootste moeite om onze zaak op de
agenda te krijgen. Daarnaast heeft de verantwoordelijke wethouder van Dellen al twee keer ons
verzoek t.a.v. een gesprek geweigerd.
In de samenvatting (onder de link naar het filmpje) van de PvdA vragen uit 2016 m.b.t. het
woonbotendossier is aangegeven: “ …Aangezien de PvdA betrouwbaar bestuur hoog in het vaandel
heeft…” Gezien de huidige wijze van handelen vragen wij ons af wat de PvdA als definitie hanteert
voor ‘betrouwbaar bestuur’ .
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-01-25-gemeente-arnhem-raadsvragen-pvda-mbt-ligplaatsenwoonboten-nieuwehaven-ivm-raad-van-state-zitting.mp4

Met vriendelijke groet,
Jeroen en Marloes
Namens de AWN (Actiegroep Woonboten Nieuwehaven)
[telefoonnummer verwijderd]

