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Amsterdam, 19 januari 2011

Zeer geachte weledelgestregenen,
Betreft: uw kenmerk 10/1838 zitting vrijdag 4 februari 2011
Beroepsschrift inzake besluit over in rekening brengen van kosten
onnoodzakelijke vernielingen aan 2e Jan van der Heijdenstraat 89 na brand 2005
Bij deze doe ik u een verdagingsverzoek, omdat ik nog in afwachting ben van
voor de zaak essentiële stukken.
Argument 1:
Het stadsdeel zou mij op 16 januari berichten over mijn verzoek tot
schadevergoeding als gevolg van onder andere de brand van mijn pand in 2005.
Het stadsdeel heeft de datum 16 januari overschreden, zodat ik hiermee geen
rekening kan houden met het opstellen van het dossier.
In 1999 heeft het stadsdeel zonder besluit en in strijd met de APV een illegaal
bewoonde zelfstandige woning uit het woningregister verwijderd en
samengevoegd met de daaronder gelegen bedrijfsruimte.
In 2007 oordeelde de Raad van State dat de zelfstandige woning het adres 2e Jan
van der Heijdenstraat 89-1 had moeten (zoal in 1999 het geval was).
In 2005 is het destijds deels gekraakte pand door brand verloren gegaan.
Procedure 10/1838 heeft betrekking op heel klein deel van de door mij geleden
schade.
Argument 2:
Op 16 oktober 2008 is de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de extreem
slechte communicatie onder ede verhoord door de rechter die de zaak reeds
eerder behandelde (dhr Ron de Waal).
Mede naar aanleiding hiervan doet het OM een onderzoek naar meineed.
De OvJ die de zaak behandelt zou mij op korte termijn berichten over de stand
van zake. In verband met zijn vakantie kan zal dit niet gebeuren voor maandag
24 januari (de uiterste datum dat ik nog stukken zou kunnen inleveren.
Ik verneem graag van u of u de zaak wilt verdagen.
Hoogachtend,

Drs. Ing. H. Chr. Bremer
Bijlage:
081016 Proces-verbaal zitting met getuigen verhoor Ron de Waal
101201 Uitstel stadsdeel om te reageren op behandeling schadevergoeding
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