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50323 Transcriptie telefoongesprek Bremer +de Waal op 23 maart
Telefoongesprek 2 weken na de brand: de Waal en Bremer spreken voor het eerst
over het feit dat Bremer eventueel moet betalen voor de werkzaamheden
waarvoor het stadsdeel zonder overleg een opdracht heeft verstrekt.
1deWaal: Goed

3Bremer:Ik had een briefje gestuurd voor de waterpassing.
5deWaal: Heb ik gezien.
10Bremer: en ik zou heel graag willen dat er zo snel mogelijk iets gebeurt.
15Waal: Dat is duidelijk uit dat briefje op te maken.

16Waal: Ik heb dat bij dhr Paap neergelegd.
20W: Jij hebt het niet alleen naar mij gestuurd, maar ook naar mevr Hol …
25Bremer: Het is een kwestie van doe het zo snel mogelijk. Nu kan iedereen er nog in.
30Waal: Ja luister eens, Ik leg het bij hen neer en dan moeten hun daar maar een beslissing in nemen.
38B: Kijk jij zegt het kost meer dan 1000 Euro en dan moet ik dat aan een meerdere vragen.
40Waal: Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd: Dat ik toestemming nodig heb als het een bepaald bedrag te
boven gaat.
50Bremer: En dat bedrag was volgens mij 1000 Euro?
52Waal Nee dat is het niet. Maar het is irrelevant wat dat bedrag precies is.
60Bremer Het is een kwestie van nu kan je er heel makkelijk bij. Ik heb twee vloeren vorige week gemeten en
dat is echt een uurtje werk. We doen het zo. Ik heb een laser waterpas en dan kan jij het ook aflezen en dan
hebben we het ook helder.
78Waal Je moet deze vraag met Paap kortsluiten, want ik heb de vraag aan hem voorgelegd en ik heb nog geen
antwoord. Dus ik kan je ook geen antwoorden geven.
87Bremer Het is een klusje van niets en wel uitermate belangrijk voor de zaak lijkt mij

95Waal ja dat lijkt mij duidelijk. Ik kan jou geen antwoord geven als ik van hem geen
antwoord heb.
102Bremer anders probeer jij het nog een keer.
104Waal Ik zal er zeker om vragen
105Bremer Wat ik verder zag. Ze zijn alles aan het leeg ruimen. Ik vind het prachtig,
maar ik had het zelf ook kunnen doen. En dan had ik er nog een vergoeding voor
kunnen krijgen.
117Waal Ze hebben opdracht om in elk geval die beletage. De vloer waar een groot deel
het puin zich heeft verzameld en nog niet is afgevoerd om die te ontlasten.
Maar beneden leegruimen is niet afgesproken.
135Bremer Het hele pand leegruimen= Wat mij betreft had dat helemaal niet gehoeven.
140Waal Ja, Maar die opdracht kan ik ze niet geven. Die kan jij ze wel geven als je wilt.
142Bremer Maar goed. Ik weet niet hoe dat nu betaald wordt? Is er een potje voor van
het stadsdeel?
149Waal Nou in principe heeft de sloper de opdracht om alles te doen om de veiligheid
van de belendingen en de omgeving te waarborgen. En daar hoort ook een
werkomschrijving bij. En die zal uiteindelijk gewoon factureren naar de gemeente toe.
En ik neem aan dat het hier dan gesplitst gaat worden. Maar dat is..
168Bremer Hoe bedoel je gesplitst gaat worden?
170Waal Nou dat per pand de kosten vertaald gaan worden en op de eigenaren worden
verhaald.
175Bremer WAT ZEG JE ME NOU?
176Waal Dat is mijn vermoeden.
179Bremer BEN JE ME NOU BELAZERD.
182Bremer Ik heb gezegd dat ik niet wilde dat er iets gedaan wordt. Ik had het zelf

willen doen en op de manier hoe het wordt gedaan is volgens mij 10 keer zo duur als ik
het zelf had gedaan.
188Waal Hans, Ik heb geen ervaring. Voor mij is dat ook een unicum deze situatie. Ik
weet niet hoe dat kostenverhaal er uitziet.
199B Als ik 1 cent van de kosten krijg, dan ben jij daarvoor verantwoordelijk.
200W Nou dat is goed.
202B Dit kan toch niet.
204W Ja luister hans. Ik zeg al. Ik heb daarmee geen ervaring.
206B Dit is geen ervaring er mee. Dit had dan toch moeten worden doorgesproken.
Potverdikkeme. Ik had er geld mee kunnen verdienen en dan gaat het stadsdeel dit zo
doen.
215B BEN JE ME NOU BELAZERD.
218Waal Jij weigerde op dat moment om de nodige opdracht te verstrekken. Dus.
222Bremer Ja inderdaad. En wat gebeurt er?
225Waal Dan verstrek ik de opdracht.!
230Bremer Ja en dan is dat jouw verantwoordelijkheid. En als dit mij financieel iets
gaat kosten dan ben jij daarvoor verantwoordelijk.
232Waal Oke.
236Bremer Ik heb het helemaal gehad met jou.
237Waal Dat is goed.
Tuut Tuut.

