Van: Thor Smits
Verzonden: Monday, July 29, 2019 3:40 PM
Aan: Stichting Arnhems Peil
CC: Burgemeester Arnhem; Jan van Dellen; Martien Louwers; Cathelijne Bouwkamp; Roeland van der Zee; Hans de
Vroome; Ronald Paping; Rob van Wuijtswinkel; Raadsleden Gemeente Arnhem; Griffie Gemeente Arnhem; AWN;
Nationale ombudsman; Provincie Gelderland; Landelijke Woonboten Organisatie; Martin Kloppenburg; Irene
Buitenhuis; Havenmeesters Gemeente Arnhem; de Gelderlander; ARAG; van Goud advocaten; Rita Kleijwegt
Onderwerp: RE: Dringend appel op B&W en de raad: 2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-nietvoldoen-aan-de-inspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem
Geachte
Dank voor uw bericht.
Deze kwestie heeft de volle aandacht van het college van B&W.
Zoals wethouder van Dellen heeft aangegeven op de tweede stakeholdersbijeenkomst Visie op de Haven op 28 mei,
en zoals de burgemeester heeft afgesproken met de Ombudsman, moet er voor het einde van het jaar een oplossing
komen.
Ook de twaalf door Arnhems Peil aangeboden suggesties zullen hierbij in overweging genomen worden.

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-17-awn-samenvatting-alle-oplossingen-voor-gewenste-ligplaatsenwoonboten-nieuwe-haven-op-een-rij-gemeente-arnhem-woonbotendossier.pdf
Hoogachtend,
Mede namens wethouder van Dellen en wethouder Paping,

Thor Smits
Bestuursadviseur
Gemeente Arnhem

Van: Arnhems Peil
Verzonden: maandag 29 juli 2019 11:16
Aan: Burgemeester Arnhem; Jan van Dellen; Martien Louwers; Cathelijne Bouwkamp; Roeland van der Zee; Hans
de Vroome; Ronald Paping; Rob van Wuijtswinkel; Raadsleden Gemeente Arnhem; Griffie Gemeente Arnhem
CC: AWN; Nationale ombudsman; Provincie Gelderland; Landelijke Woonboten Organisatie; Martin Kloppenburg;
Irene Buitenhuis; Havenmeesters Gemeente Arnhem; de Gelderlander; ARAG; van Goud advocaten; Rita Kleijwegt
Onderwerp: Dringend appel op B&W en de raad: 2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-niet-voldoenaan-de-inspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem
Op verzoek van de griffier van de gemeente Arnhem nogmaals deze onderstaande mail. Wellicht is deze mail
eerder aan uw aandacht ontsnapt.
Geachte burgemeester en wethouders en gemeenteraadsleden van Arnhem,
Als bijlage hebben we de laatste stand van zaken m.b.t. het niet voldoen aan de inspannings- en
resultaatverplichting t.a.v. het woonbotendossier inclusief een dringend appel toegevoegd om spoedig een concrete
oplossing te kunnen bewerkstelligen:
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-10-arnhemspeil-stand-van-zaken-mbt-het-niet-voldoen-aan-deinspannings-en-resultaatverplichting-tav-het-woonbotendossier-gemeente-arnhem.pdf
We willen u herinneren aan uw verantwoordelijkheid. Als bevoegd gezag én verhuurder van de ligplaatsen in de
Nieuwe Haven, die u zelf heeft aangewezen en vergund, rust op de gemeente Arnhem de zorgplicht om deze
situatie met de hoogste prioriteit en voortvarendheid op te lossen. Doet u dat niet, dan stelt u de woonbootbewoners
iedere dag dat u deze situatie laat voortduren willens en wetens bloot aan veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
Stichting Arnhems Peil vindt het belangrijk om de lankmoedige handelwijze van de gemeente nogmaals expliciet
onder de aandacht te brengen van u als hoogste orgaan. Indien het onverhoopt in de nabije toekomst fout gaat,
draagt u daar immers als enige de verantwoordelijkheid voor.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie en met vriendelijke groet,
Namens de bestuursleden van Stichting Arnhems Peil
www.arnhemspeil.nl
[telefoonnummer verwijderd]

