
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Griffie3
Fwd: PLAATSEN LAADINSTALLATIE ELEKTR WATERBUS PAPENDRECHT 
maandag 30 mei 2022 09:55:59

Geachte griffie,

Van Blue Amigo kreeg ik onderstaand bericht.
Vriendelijk verzoek ik de gemeente Papendrecht een kopie te verstrekken van de 
vergunningen voor de bouw  van de laadkasten, het trafostation bij het 
parkeerterrein, het leggen van twee stroomkabels over lengte van ca 120 meter 
(tussen laadinstallatie en trafostation).
En graag een kopie van de publicaties inzake de verleende vergunningen.

In afwachting hiervan, verblijft,

N.A. van den Bos

Van: WBNL customerservice <>
Date: ma 23 mei 2022 om 15:47
Subject: RE: PLAATSEN LAADINSTALLATIE ELEKTR WATERBUS 
PAPENDRECHT
To: 

Geachte heer/mevrouw van den Bos,

Deze werkzaamheden vinden in nauw overleg met de gemeente plaats en er zijn voor 
deze werkzaamheden vergunningen verleend. Ik ga er vanuit dat de gemeente de 
verschillende afwegingen heeft beoordeeld en op basis daarvan heeft besloten. Ik kan 
dan ook helaas niet anders dan u doorverwijzen naar de gemeente.

Met vriendelijke groet,

Implementation Manager Waterborne Public Transport

+ 

www.blueamigo.com 

mailto:griffie@Papendrecht.nl
https://www.blueamigo.com/


Van:  
Verzonden: 22 May 2022 22:30
Aan: WBNL customerservice <> Onderwerp: PLAATSEN LAADINSTALLATIE 
ELEKTR WATERBUS PAPENDRECHT

Geachte heer/mevrouw,

Uw betreffende brief van 18 mei 2022 (bezorgd 21 mei 2022) heeft enorme onrust 
veroorzaakt in de omgeving van Het Havenhoofd.

De manier waarop dit kenbaar wordt gemaakt, is een grote schande voor uw 
organisatie.

Ik verzoek u dan ook de uitvoerende aannemer eerst contact te laten opnemen 
met de gemeente Papendrecht, te weten de heer de Ruiter. En de 
werkzaamheden niet te starten!

De bestrating onder de poortwoningen en op het parkeerterrein op het 
Havenhoofd is reeds beschadigd door boringen ter plaatse enige tijd geleden. In 
het gebied is graven niet toegestaan, aantekening Kadaster.

Kortheidshalve maak ik (voorlopig) ernstig bezwaar tegen het plaatsen van een 
laadinstallatie voor de elektrische Waterbus. Het Havenhoofd is notabene een 
woonerf. Voor het parkeerterrein betalen wij ieder jaar voor de vergunning.

In afwachting van uw reactie, verblijft,

N.A. van den Bos

https://www.blueamigo.com/

