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Woonboten in Nieuwe Haven in Arnhem. © Rolf Hensel 

Ombudsman bemoeit zich met woonboten in Arnhem 

ARNHEM - Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen zet zich in voor de 
woonbooteigenaren in De Nieuwe Haven. Hij heeft per brief de vragen gesteld over een 
oplossing voor de gevaarlijke ligplaatsen.  

Eric van der Vegt 28-05-19, 11:25  

Tien woonboten liggen op een onveilige plaats in de Nieuw Haven. De eigenaren zijn al vele 
jaren met de gemeente in de slag voor een nieuwe definitieve ligplaats. Uiteindelijk hebben ze 
de Nationale Ombudsman ingeschakeld om het college tot actie te bewegen in deze 
langslepende kwestie. 

Gevaarlijk 

Een van de eigenaren heeft ombudsman Reinier van Zutphen vorig jaar een brief geschreven 
over de penibele situaties waarin zijn woonboot in de industriehaven ligt. Begin dit jaar volgden 
er nog eens negen klachten van eigenaren met een woonboot in de Nieuwe Haven. 'De 
betreffende woonboten liggen op een niet gewenste en steeds gevaarlijker wordende locatie, 
zoals ook blijkt uit diverse veiligheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van de 
gemeente', schrijft Van Zutphen aan het gemeentebestuur van Arnhem. 

Stress 
In een eerder brief van de ombudsman over de vraag naar de stand van zaken, schreef de 
gemeente dat er momenteel niet meer ligplaatsen beschikbaar zijn. Van Zutphen neemt met dat 
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antwoord geen genoegen. De gevaarlijke woonplek lijdt volgens hem tot veel stress bij de 
bewoners. Ook haalt hij een aanvaring met materiële schade en een aantal bijna aanvaringen 
aan als voorbeeld.  

Van Zutphen wil dat het college van burgemeester en wethouders een oplossing biedt voor de 
woonbooteigenaren met een gevaarlijke ligplaats. De woonbooteigenaren hebben zelf 
aangegeven dat een projectleider van de gemeente met hen naar oplossingen zou kunnen 
zoeken desnoods in het plan Stadsblokken/Meinerswijk, dat binnenkort ontwikkeld gaat worden.  

Lees ook: 
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-12-27-gelderlander-arnhem-
woonbootbewoners-nieuwe-haven-willen-wel-verhuizen-naar-stadsblokken-
meinerswijk.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-19-gelderlander-arnhem-twee-ton-
voor-veiligheidsmaatregelen-nieuwe-haven.pdf 
 
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-25-gelderlander-woonbooteigenaar-
vraagt-de-gemeente-arnhem-opnieuw-om-veilige-ligplaats.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-09-gelderlander-rapportage-
veiligheid-nieuwe-haven-deel-1.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-10-gelderlander-rapportage-
veiligeheid-nieuwe-haven-deel-2.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-07-gelderlander-aanvaring-tussen-
olietanker-en-woonboot-in-arnhem-nieuwe-haven.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-08-19-gelderlander-arnhem-
woonbootbewoners-nieuwe-haven-tijd-voor-nieuw-plan-om-slepend-probleem-
definitief-op-te-lossen.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-06-17-gelderlander-arnhem-17-
woonboten-in-nieuwe-haven-wachten-op-gewenste-ligplaats-woonbotensteiger-
rosandepolder-uit-beeld.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-29-gelderlander-arhem-geen-plek-
voor-woonboten-in-rosandepolder-volgens-wethouder-rita-weeda-renkum.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-19-gelderlander-arnhem-kwestie-
woonboten-in-stapjes-oplossen-besluit-gemeenteraad.pdf 
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https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-15-gelderlander-arnhem-normaal-
arnhems-peil-alternatief-plan-voor-woonboten-in-arnhem.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-05-18-gelderlander-arnhem-gemeente-
gedoogt-woonschepen-op-plek-waar-wonen-officieel-verboden-is-ondanks-
veiligheidsrisicos.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-11-23-gelderlander-verhuizen-
woonboten-arnhem-kost-miljoenen.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-10-19-gelderlander-phanos-wil-
woonboten-uit-asm-haven-hebben-gemeente-arnhem-beloofd-alternatieve-
ligplaats-voor-mei-2012.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-03-28-gelderlander-phanos-wil-
woonboten-van-de-asm-haven-ruimte-bieden-rondom-de-plas-van-bruil.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-03-08-gelderlander-gemeentelijke-
beloftes-asm-haven-blijkt-fopspeen.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-12-13-gelderlander-arnhem-
werkzaamheden-aan-billitonkade-en-nieuwe-havenweg-van-start.pdf 
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