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50316 Transcriptie telefoongesprek Bremer + Boeren op 16 maart
Telefoongsprek 1 week na de brand: Boeren en Bremer spreken voor het eerst
over het feit dat Boeren aan het stadsdeel opdracht heeft gegeven voor
sloopwerkzaamheden. De heer Boeren geeft aan dat hij uitgaat dat ook zijn pand
helemaal wordt gesloopt en dat hij daarom alvast het dak heeft laten slopen.
3Boeren: van schrik bekomen. Ik heb druk. Ze willen allemaal geld hebben dat ik ze heb toegezegd.
44Boeren: het stadsdeel heeft Hadders aangetoond dat het echt onbewoonbaar is.

80Bremer: Wat is met jou afgesproken met de sloop van het dak verder?
87Boeren: Nou ik moet eerlijk zeggen ik heb in de blind getekend. Ik geloof
dat ze slopen een tot zo ver ze het weer goed vinden zeg maar. Dus die
sloper gaat er een stuk vanaf halen. Van die muur tussen jou en mij. Onze
gedeelde bouwmuur zeg maar. En dan gaat hij er een lap plastic over heen
gooien. Wat van mij hoeft dat eigenlijk niet. Maar ja goed.
111Bremer: Een lap plastic over jouw dak?
122Boeren: Een lap plastic over mijn dak. Die muur gaat dus plat. Ik weet niet hoe ver maar in ieder geval een heel stuk. Tot aan de derde
verdieping volgens mij.
129Boeren: En bij jou gaan ze stutten of niet?
130Bremer: Stutten???
132: Moeten die panden niet gestut worden? Die van de gemeente. Ik heb er geen idee van.

140Bremer. Jij moest ergens voor tekenen bij het stadsdeel?
143Boeren: Ja. Ik heb getekend voor de opdracht.
Voor noodwerkzaamheden. Uit voeren door de sloper.
153Bremer: Daar heb jij voor getekend?
156Boeren: Ja daar heb ik voor getekend.
156Bremer: En moet je daar dan ook voor betalen? Of eh.
159Boeren: Daar moet ik voor betalen ja.
En ik zag dat jij voor jouw stukje moet betalen.
160Bremer: Ik heb gezegd dat ik nergens voor betaal.
163Boeren: Nou ja goed.
168Bremer: Ik geef geen opdracht en wil alles zelf doen.
Als jullie iets doen vind ik prima, maar van mij hoeft het niet.
170Boeren: Ja.
172Bremer: Maar het zit geloof ik in de verzekering hoor.
177Boeren: Ja Bij mij was het in de verzekering. Ik heb met de architect gesproken en die zij doe maar. Het is prettig als het
gebeurd is.
190Boeren: Maar ben jij nou verzekerd met krakers. Wij vroegen ons af die arme Hans die zal toch wel verzekerd wezen.
198Bremer: Nou dat wordt duwen en trekken.
200Boeren: Jee. Wat een nachtmerrie zeg. Ik heb mijn polisvoorwaarden er nooit eens op door gelezen wat er gebeurd als het
gekraakt wordt.
212Bremer: Was jij er voor verzekerd?
214: Boeren: Ja wij zijn keurig verzekerd. Wij krijgen alles netjes.
224Boeren: Voor 2eJvdH93 hebben wij alleen nog maar het koopcontract getekend. De ontbindende voorwaarden voor de
financiering loopt nog. We moeten over 1,5maand afnemen. Het is nog steeds van Galman.

260Boeren: Wij zijn bij het stadsdeel geweest en de Conclusie is: pand 2eJvdH91 slopen.
368Boeren: Ik denk dat wij uitgaan van sloopnieuwbouw.
415Bremer: Jij hebt in ieder geval afspraken gemaakt over noodsloop?
Ik krijg ze niet te pakken. Dus ik weet niets en ik hoor niets. Ze bellen niet eens terug.
428Boeren: Waar zou jij je zorgen om maken.
580Boeren: Wij gaan nieuwbouw plan maken. Stel dat wij jou pand gelijk gaan doen?
707Boeren: Nieuwbouw is vrij op naam. 1000Boeren: Over een maand weten we meer.

