51108 Bremer -> de waal

51108

----- Original Message ----From: Hans Bremer
To: waalrde@oudzuid.amsterdam.nl
Sent: Tuesday, November 08, 2005 1:58 AM
Subject: 2eJvdH89
Beste Ron,
Hierbij nogmaals mijn verzoek tot het invullen van het vragenformulier.
Vriendelijke groet,
Hans Bremer

50304 Bremer -> de waal
From: Hans Bremer
To: Waal, R. de
Sent: Friday, March 04, 2005 4:06 PM
Subject: Re: Schilderen voorgevel 2eJvdH89
Beste Ron,
Hierbij volgens afspraak het email adres van dhr Wildevuur: wildervuur@wxs.nl
Ik ontvang graag een bc van het bericht dat je aan hem zal sturen om data voor het Fugro onderzoek te vragen.
Zoals gezegd heb ik ook gesproken met de heren Broere (06-51711425) en Galman(020-6150854).
De heer Broere is graag bereid om mee te doen.
Ook de heer Galman wil graag een vergelijking van de verzakking van alle panden van de lokatie.
Zoals gezegd zijn de draagmuren in het midden nog sterker verzakt in het midden.
Ik heb zelf metingen van 1989 en 2002 en het lijkt mij interessant om daarmee de huidige verzakkingen te
vergelijken.
Ik verneem graag zo spoedig mogelijk de resultaten.
Bedankt voor je inzet.
Vriendelijke groet,
Hans Bremer
----- Oorspronkelijk bericht ----Van: Hans Bremer
Aan: wildervuur@wxs.nl
CC: CoSchijf@hotmail.com
Verzonden: zondag 5 oktober 2003 21:15
Onderwerp: Schilderen voorgevel
Geachte heer Wildevuur,
Deze week (6/10 oktober) worden de ramen en kozijnen in de voorgevel geschilderd.
Afgelopen woensdag 1 oktober kreeg de schilder te horen dat de deur van de bedrijfsruimte pas aanstaande vrijdag
10 oktober geschilderd kan worden. De deur had alleen opengezet hoeven te worden door de in de bedrijfsruimte
aanwezige persoon.
Ik ga er vanuit dat het mogelijk wordt gemaakt dat er deze week wel kan worden geschilderd.
Bij droog weer wordt vanaf woensdag gewerkt aan de ramen en kozijnen op 1 hoog.
Om 9 uur worden de ramen verwijderd en s'middags worden de ramen weer teruggeplaatst.
Voor vragen verwijs ik naar Co Schijf (06-22108334).
Vriendelijke groet,
Hans Bremer
020-6719453

50301: Bremer -> de Waal
From: Hans Bremer
To: Waal, R. de
Sent: Tuesday, March 01, 2005 6:05 PM
Subject: Vloerwaterpassing scheve vloeren 2eJvdH85-99
1

Hallo Ron,
Wij spraken over de vloeren van de panden 2eJvdH85-99. Zoals gezegd zijn de scheve vloeren ten onrechte niet
meegenomen in de aanschrijvingen van de particuliere eigenaren. Enkele jaren geleden heb ik vloerwaterpassingen
gedaan. Volgens mij is het stadsdeelpand 2eJvdH87 het minst scheef. De middelste bouwmuur van het blok (tussen
het pand van Broere en Galman) helt het meest achterover. Jammer dat het stadsdeel niet over deze gegevens
beschikt, want dit lijkt mij toch zeer essentieel. Ik ga ervan uit dat jij de vloeren op zo kort mogelijke tijd opmeet. Ik
stuur geen brief via het DB, want dat duurt vaak lang voordat het bij de juiste persoon terecht komt. Ik stuur dus
alleen deze email. Indien nodig wil ik wel zorgen voor toegang tot de reeds kaal gesloopte woning van 2eJvdH91.
Het uitbesteden van het opmeten van de vloeren vind ik persoonlijk weggegooid geld en lijkt me lang te duren om
dat te regelen. Heeft het stadsdeel geen waterpasinstrument? Zoals gezegd kan ik wel een waterpasinstrument voor
je regelen. Verder heb ik vlak bij een klus en kan ik wel iemand leveren voor het vasthouden van de baak. Indien je
hulp nodig hebt, laat je het maar horen. Zo niet dan verneem ik graag zo spoedig mogelijk de resultaten.
Vriendelijke groet,
Hans Bremer 6719453
-----Oorspronkelijk bericht----Van: Hans Bremer [mailto:HansBremer@zonnet.nl]
Verzonden: vrijdag 17 december 2004 0:27
Aan: Hans Bremer; Waal, R. de
Onderwerp: Re: Inventarislijst geconfisqueerd gereedschap gekraakte pand 2eJvdH89
Hallo Ron,
De beschrijving van de ladder klopt trouwens niet.
Ik heb nog wel een foto van de vouwladder die ik maakte vlak voordat het pand werd gekraakt.
Graag het email-adres van dhr Runderkamp.
Vriendelijke groet,
Hans

41217: Bremer-> de Waal
----- Original Message ----From: Hans Bremer
To: waalrde@oudzuid.amsterdam.nl
Sent: Friday, December 17, 2004 1:21 AM
Subject: Fw: Inventarislijst geconfisqueerd gereedschap gekraakte pand 2eJvdH89
Hallo Ron,
Volgens afspraak stuur ik je hierbij de email die ik naar de buurtregisseur stuurde op de dag voordat hij een afspraak
had met de krakers om o.a. het gereedschap van de schilder terug te krijgen.
Deze afspraak vond plaats 3 maandag nadat kraakgroep de Pijp de bovenwoningen kraakte.
In de twee weken voordat het pand werd gekraakt, werden de ramen van de voorgevel gerepareerd en geschilderd.
In eerste instantie wilde de Pools krakers nog wel toelaten dat ik met 2 anderen op 1 verdieping kon werken en de in
reparatiezijnde ramen verder kon bewerken en schilderen. Kraakgroep de Pijp heeft dit echter tegengehouden.
Bijlage J31105spullen betreft de allereerste opgave van de spullen die aanwezig waren voor de krakers het pand
ingingen.
Bijlage J40128spullen betreft de opgave van de nog vermiste spullen nadat er dingen werden teruggegeven (het
enige waarde volle was de kamerstijger).
Wat is trouwens het email-adres van dhr Runderkamp?
Ik wil hem mijn brief aan de Officier van Justitie sturen en hem vragen of het stadsdeel op grond van eerdere
toezeggingen wil meewerken aan de ontruiming van de bovenwoningen op grond van de brandgevaarlijke situatie.
Het is overigens al weer 9 maanden geleden dat wij spraken over de mogelijkheden van de ontruiming op grond van
brandgevaar.
Vriendelijke groet,
Hans
----- Oorspronkelijk bericht ----Van: Hans Bremer
Aan: Jerry vanDijk
Verzonden: woensdag 28 januari 2004 0:50
Onderwerp: Inventarislijst geconfisqueerd gereedschap gekraakte pand 2eJvdH89
Geachte heer van Dijk,
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Naar aanleiding van uw telefoongesprek van vanmiddag ben ik blij dat er eindelijk een reactie is gekomen op mijn
aanbod om de ramen te kunnen afschilderen in ruil voor de in het pand aanwezige gereedschappen en
bouwmaterialen. Het is een eerste aanzet.
In begin oktober heb ik u toegezegd dat er na de vertragende uitspraak van de Hoge Raad van 3 oktober mede om
kraakrisico te voorkomen continu werkzaamheden in het pand zouden worden verricht. Sindsdien is afhankelijk van
de weersomstandigheden gewerkt aan o.a. het schilderen van de voorgevel. Hiervoor waren spullen van een derden
aanwezig. De aanwezige loodgieterspullen, verfspullen, kamerstijger en andere spullen zijn door het verstrijken van
de tijd reeds door de eigenaren gedeeltelijk opnieuw aangeschaft.
Van het aanbod van de vertegenwoordigers van de krakers word ik toch niet echt vrolijk. Ik zou de nog in het pand
aanwezige spullen die van mij zouden zijn van de krakers kunnen terug krijgen. Wat nog aanwezig is, is niet
duidelijk. U sprak met vertegenwoordigers van de kraakgroep, die niet in het pand verblijven. Ik heb o.a. met uw
collega's geconstateerd dat enkele weken geleden al spullen van mij op straat werden gezet en dat er maar enkele
Polen of Duitse krakers in het pand zitten. Nadat u met de vertegenwoordigers had gesproken, zag ik "toevallig" drie
personen spullen uit het pand halen en wegrijden in een oude witte VW Polo (voor uw informatie Duits kenteken SU
FL 117).
Mensen om mij heen vinden de faciliteiten die de krakers krijgen boven mij als rechtmatige eigenaar die nu niet
meer verder kan met een renovatie de omgekeerde wereld. Iedereen kon zien dat er in het pand werd gewerkt. Mijn
spullen zijn in bezit genomen, door mensen die daar vanaf moeten blijven en geen enkele noodzaak hebben om in
mijn pand te verblijven. Het is georganiseerd door een goed kleine kraakgroep die er buitenlandse krakers in laat
verblijven en daarmee de hele buurt schade aan doet.
Er zijn spullen vernield en wellicht gestolen en er wordt energie afgetapt zonder rekeningen te betalen. Door de
kraakactie leidt de buurt en de overheid een aanmerkelijke schade waarvoor ik geen toestemming heb gegeven. Er
zijn spullen vernield en wellicht gestolen en er wordt energie afgetapt zonder rekeningen te betalen. Elke
Nederlander mag niet stelen en moet zijn energierekening betalen en waarom kunnen (Poolse) krakers zo maar doen
wat ze willen.
Drie maanden reageerden de krakers niet op mijn en uw pogingen (emails en telefoonoproepen) om te praten over
mijn voorstel om de ramen af te schilderen in ruil voor het gereedschap.
In het telefoongesprek gaf u aan dat ik de ramen niet zou terug krijgen, omdat deze vast zouden zitten.
Ik hoef niet de reeds geschilderde ramen op 2-hoog, maar de ramen van 3-hoog waarvan de verf is afgebrand.
Voor de raamopeningen op 3-hoog zijn door de krakers platen (van mij) getimmerd. Waarschijnlijk staan de
raamkozijnen nog (gedeeltelijk) in het pand op de derde verdieping. Met uw collega's heb ik reeds geconstateerd dat
er essentiële delen van de ramen door de krakers op straat werden gezet. In mijn aangifte heb ik aangegeven dat ik
glas voor de ramen had besteld. Ik wil dit graag in de ramen plaatsen en de ramen afschilderen, zoals ik reeds begin
november voorstelde.
De vertegenwoordigers van de krakers hebben u onjuist geinformeerd. De krakers hebben geen glas in de ramen
gezet.
Om schade aan de ramen te voorkomen wil ik graag de ramen verder afschilderen.
De (vertegenwoordigers van de) krakers hebben u toegezegd de aan mij toegekende spullen aan mij te willen
overdragen.
Na de vorige ontruiming zijn er 6 vrachtwagens met huisafval, stinkende huisraad, stront en dode dieren uit het pand
gehaald.
Het spreekt voor zich dat ik alleen behoefte heb aan de dingen die op de inventarislijst bij de aangifte zijn vermeld.
De bouwmaterialen die wel waarde vertegenwoordigen, maar niet op de lijst staan omdat ze vrij onhandelbaar zijn
(o.a. metalstuc-profielen, platen en houten balken, met een waarde van minder dan 200 Euro) kan ik niet plaatsen in
mijn woning en wil ik laten op de plaats waar ik ze nodig heb voor de renovatie.
Wat wij morgen kunnen verwachten weet ik niet.
Ik zal in elk geval om 15.00 uur zelf aanwezig zijn. Zoals gezegd zal ik enkele anderen vragen om de spullen van de
inventarislijst en wellicht nog andere spullen mee te kunnen nemen. Spullen die ik niet mee kan nemen en nodig zijn
voor de renovatie kunnen in het pand blijven totdat ik weer verder kan met de renovatie.
Bijgaand stuur ik u de inventarislijst.
Hopende op een positieve afwikkeling verblijf ik met vriendelijke groet,
Hans Bremer
020-6719453
06-45494294

41203 Bremer -> de Waal
----- Oorspronkelijk bericht ----Van: Hans Bremer
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Aan: waalrde@oudzuid.amsterdam.nl
Verzonden: vrijdag 3 december 2004 12:02
Onderwerp: Belverzoek
Hallo Ron,
Wil je me even bellen.
Ik wil met name weten of jullie een vloerwaterpassing hebben van 2eJvdH87.
Vriendelijke groet,
Hans Bremer
6719453/ 06-45494294

40528 Bremer -> de Waal
----- Original Message ----From: Hans Bremer
To: waalrde@oudzuid.amsterdam.nl
Cc: HansBremer@zonnet.nl
Sent: Friday, May 28, 2004 2:02 AM
Subject: Conceptbrief project 2eJvdH van Hans Bremer
Beste Ron,
Hierbij de conceptbrief zoals afgesproken.
Ik verneem graag van jou een eerste reactie of deze brief zal leiden tot een constructieve oplossing en zo nee wat er
aan zou moeten worden aangepast. Ik kan mij goed voorstellen dat je dit niet alleen doet en er overleg nodig is.
Vandaag Vrijdag is de laatste dag dat ik binnen 2 weken een zienswijze kan geven op de aanschrijving.
De eventuele zienswijze hangt mede af van het uiteindelijke antwoord op de definitieve brief.
Hiervoor moet ik weten wanneer ik de antwoorden krijg op de nu nog aan jou gerichte conceptbrief.
Ik stel het bijzonder op prijs als je mij vandaag even belt.
Vriendelijke groet,
Hans
6719453/ 06-45494294

40525 Bremer -> de Waal
----- Original Message ----From: Hans Bremer
To: waalrde@oudzuid.amsterdam.nl
Sent: Tuesday, May 25, 2004 3:50 PM
Subject: Re: belverzoek
Ron,
Wil je me even terugbellen.
Vriendelijke groet,
Hans Bremer
020-6719453

40506 Bremer -> de Waal
From: Hans Bremer
To: waalrde@oudzuid.amsterdam.nl ; Hans
Sent: Thursday, May 06, 2004 11:57 PM
Subject: Re: belverzoek

Bremer

Ter informatie
Kraken-post:
bericht van pedalpoweredfaun@eudoramail.com
[kraken] Fw: [kraken] Brand verwoest deel Stork-pand
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Dit bericht: [ Inhoud bericht ] [ Reageer ] [ Meer opties ]
Overige berichten: [ Volgend bericht ] [ Eerder bericht ] [ Re: [kraken] Brand verwoest deel Storkpand ]
Auteur: pedalpoweredfaun <pedalpoweredfaun@eudoramail.com>
Datum: 05 mei 2004 02:16 uur
----- Original Message ----From: "pedalpoweredfaun" <pedalpoweredfaun@eudoramail.com>
To: <kraken-post@dvxs.nl>
Sent: Friday, January 04, 1980 3:11 AM
Subject: Re: [kraken] Brand verwoest deel Stork-pand
>

> Alsof er nooit huur of koopwoningen affikken, dat lijdt toch ook niet tot
> een huur of koop verbod. Oftewel, als de overheid brand aangrijpt om
kraken > te verbieden dan is dat een stok om de hond(of honden) mee te slaan en
geen > gevolg van misdragingen van de gehele scene. Bovendien, brandonveiligheid
> is al vaker als kutsmoes gebruikt bij ontruimingen het is de vraag of
kraken > juridisch wel toekomst heeft, gezien de repressie. Tegenstromen wordt
misschien weer een kwestie van daadwerkelijk verzet ipv. rechtbanksoaps.
En > al willen wij in een vat met benzine wonen, dat is toch onze zaak? (Zie
het > al voor je, na de kraak eerst effe voor drie ton verbouwen om aan de
> brandveiligheidseisen te voldoen, ja daaag) Repressie heeft vele vormen,
de > een heeft het norse gezicht van een agent, de andere het bezorgde gezicht
> van een brandweerman/vrouw. Maar repressie is het zekersdeweten! Wij
claimen > niet enkel woonrecht, maar ook de vrijheid hoe dat vorm te geven, en daar
> wringt 'm de schoen. Als we toegeven aan bouwkundige normen(die enkel het
> belang van de industrie dienen) belanden we op een glijdende schaal die
> eindigt bij chemische castratie en opsluiting in een zeer brandveilige
cel.
>

> kraken gaat misschien niet door, maar het leven wel! Ilja Faun>
>
> > --- "Joop Ankerman" <ankerman@angelfire.com> wrote:
> > Nog twee uitgefikte kraakpanden erbij en de overheid start een nieuw
> spierballenoffensief met sluiting van alle kraakpanden in Nederland. Ga
> vooral zo door, mensen.
>>
>>
>>
> > On Thu, 29 Apr 2004 12:38:24
> > ouwesiem wrote:
> > >Brand verwoest deel Stork-pand
>>>
> > >Foto: United Photos De Boer/Rob Hendriks
>>>
> > >NIEUW-VENNEP - Een grote uitslaande brand heeft gistermiddag een flink
> > >deel van het gekraakte Stork-pand aan de Staringstraat op
> bedrijventerrein
> > >Pionier in Nieuw-Vennep verwoest. Dertig tot veertig brandweerlieden
> > >hielden zich bezig met het blussen van de brand, die rond 14 uur
> ontstond.
> > >Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak is nog niet bekend.
>>>
> > >Na de brand sloot de politie ongeveer twee uur lang delen van de
> > >Venneperweg, de Westerdreef en de Staringstraat af. Ook hadden agenten
de

> > >handen vol aan krakers die hun spullen in veiligheid wilden brengen.
>>>
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> > >In eerste instantie vreesde de politie dat bij de brand asbest was
> > >vrijgekomen, wat ook tegen nieuwsgierige omstanders werd gezegd. Dat
> > >leidde tot paniekreacties bij omwonenden. Nadat uit metingen bleek dat
er

> > >geen asbest was vrijgekomen, reden agenten met een geluidswagen door de
> > >buurt om de onrust te bezweren.
>>>
> > >De brandweer koos ervoor het pand 'gecontroleerd' te laten uitbranden,
> > >aangezien zich binnen geen mensen of dieren meer bevonden. In de loop
van

> > >de avond is een deel van het stenen pand door slopers neergehaald om
meer

> > >gevaarlijke situaties te voorkomen. Wat met de rest van het pand gaat
> > >gebeuren, is nog onbekend.
>>>
> > >De Vennepse ontwikkelaar P. Bakker wil het Stork-pand graag slopen en
er

> > >nieuwbouw neerzetten. Door de aanwezigheid van de krakers heeft hij het
> > >pand, naar eigen zeggen, nog niet officieel overgenomen. Bakker kan dan
> > >ook niet rouwig zijn om de fik.
>>>
> > >Brandweerlieden troffen in het pand nog een 'kleine' hennepplantage aan
> > >met zo'n honderd plantjes.
> > >Wessel Mekking
> > >woensdag 28 april 2004 Haarlems Dagblad
> > >-------------------------------------------------------------> > > Afmelden, e-mail: kraken-post-unsubscribe@dvxs.nl
> > > Opnieuw aanmelden: kraken-post-subscribe@dvxs.nl
> > > Faq: kraken-post-faq@dvxs.nl
> > > Website: http://krakenpost.nl
> > > [29 Apr 12:00u]: 264 abonnees + 255 niet-abonnees
> > >--------------------------------------------------------------

40426 Bremer -> de waal+Wethouder Jeansch+Secretaris
----- Original Message ----From: Hans Bremer
To: Waal, R. de
Cc: Johan Boomgaardt ; Emile Jaensch
Sent: Monday, April 26, 2004 7:45 PM
Subject: Re: belverzoek
Ron,
Dit is een bijzonder vreemde reactie. Ik heb er niets aan en is bovendien te laat.
Op 30-7-99 kregen alle bewoners een SV-urgentie op grond van een technisch noodzakelijke ingreep op
vernieuwbouw niveau in het kader van het stadsdeel project. Het statsdeel deed zelf uiteindelijk niets.
Na uitplaatsing van 3 van de 4 bewoners was het pand niet beschikbaar, omdat de gebruiker van de bedrijfsruimte
(Europaean Perfusion Service) een overeenkomst woonruimte claimde nadat de bedrijfsruimte 89-Huis zonder
vergunning door een ambtenaar (ed Molekamp) was samengevoegd met de distributiewoning 89-1hoog. In 1980 zijn
er werkzaamheden in het pand verricht waardoor de bedrijfstruimte van de woning (1-hoog) werd gesplitst en een
apart adres en status bedrijfsruimte kreeg.
Jammer dat je je collega's niet hebt kunnen overtuigen van het feit dat de huidige situatie pas echt brandgevaarlijk is.
Wellicht kunnen zij nog eens contact opnemen met medewerkers BWT van andere steden.
Verder adviseer ik nog eens alle dossiers over dit project te raadplegen, voordat er onomkeerbare dingen worden
gedaan.
Vriendelijke groet,
Hans Bremer
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Oorspronkelijk bericht ----Van: Waal, R. de
Aan: Hans Bremer
Verzonden: vrijdag 23 april 2004 9:08
Onderwerp: RE: belverzoek
Geachte heer Bremer,
Hierbij bevestigen wij u, naar aanleiding van enkele mailberichten die u ons stuurde m.b.t. uw pand
Tweede Jan van der Heijdenstraat 89, dat wij ons verdiepen in de mogelijkheden tot handhavend
optreden in het kader van onze bouwrechtelijke bevoegdheden. Uw pand is geïnspecteerd door
inspecteur De Waal op achterstallig onderhoud in het kader van het actief aanschrijven. Naar aanleiding
van de bevindingen zijn wij ons thans aan het beramen tot welke actie wij al dan niet zullen overgaan,
hierbij de mogelijk brandgevaarlijke situatie in ogenschouw nemende. In ieder geval is de
brandwerendheid die noodzakelijk is, opgenomen in de vooraanschrijving die volgende week naar u
wordt verstuurd.
Met vriendelijke groet,
S.I. Schut, clusterhoofd Handhaving Bouwen en Wonen a.i.

40422 Bremer -> de waal
----- Original Message ----From: Hans Bremer
To: waalrde@oudzuid.amsterdam.nl
Sent: Thursday, April 22, 2004 4:05 PM
Subject: Re: belverzoek
Ron,
Wil je me even laten weten of ik nog iets krijg waaruit blijkt dat de bovenwoningen van 2eJvdH89 niet voldoen aan
de brandwerendheidseisen, omdat deze zijn gestript.
Graag even bellen.
Vriendelijke groet,
Hans Bremer
020-6719453

40416 Bremer -> de waal
----- Original Message ----From: Hans Bremer
To: waalrde@oudzuid.amsterdam.nl
Sent: Friday, April 16, 2004 2:53 PM
Subject: Re: belverzoek
Ron,
Wil je me even terugbellen.
Vriendelijke groet,
Hans Bremer
020-6719453

40329 Bremer -> de waal
----- Original Message ----From: Hans Bremer
To: waalrde@oudzuid.amsterdam.nl
Cc: Hans Bremer
Sent: Monday, March 29, 2004 1:40 AM
Subject: Nog een voorbeeld voor ontruiming van een brandgevaarlijk pand
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Kraken-post:
bericht van info@infocentrumwageningen.nl

[kraken] Wageningen: pand ontruimd:
schandalig
•

Dit bericht: [ Inhoud bericht ] [ Reageer ] [ Meer opties ]

•

Overige berichten: [ Volgend bericht ] [ Eerder bericht ]

Auteur: infocentrum Wageningen <info@infocentrumwageningen.nl>
Datum: 26 mrt 2004 16:59 uur
Wageningen: pand ontruimd: schandalig
Net is een woensdag gekraakt pand ontruimd op last van burgemeester
Pechtold, de vroegere wethouder van Leiden die daar ook bekend stond om
zijn kraakonvriendelijke huiding.
Het pand zou brandgevaardlijk zijn. De brandweer en bouw-en woningtoezicht
mochten vandaag niet binnen van de krakers/sters om dat te controleren.
'Laten ze een afspraak maken' zeiden de krakersters.
Daar rukte een flinke politiemacht uit, zette alle wegen af en ontruimde
het pand.
Eén kraker werd hierbij gearresteerd.
Volgens de krakers/sters loopt er een kortgeding tegen het besluit wat
schorsende werking zou hebben (Marcel? is dat zo?).
Om 17 uur is er een persconferentie in het gemeentehuis, uitgeroepen door
de burgemeester.
Daar gaan wij natuurlijk ook heen.
Meer nieuws volgt
KSU Wageningen
ontvangsttijd Fri Mar 26 15:55:07 2004

40326 Bremer-> de waal
----- Original Message ----From: Hans Bremer
To: waalrde@oudzuid.amsterdam.nl
Sent: Friday, March 26, 2004 2:56 PM
Subject: belverzoek
Ron,
Wil je me even terugbellen.
Vriendelijke groet,
Hans Bremer
020-6719453
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40322 Bremer -> de waal
----- Original Message ----From: Hans Bremer
To: waalrde@oudzuid.amsterdam.nl
Cc: Hans Bremer
Sent: Monday, March 22, 2004 0:20 AM
Subject: Voorbeeld ontruiming van een brandgevaarlijk pand
Hallo Ron,
Hierbij stuur ik je zoals gemeld een voorbeeld van een pand dat ontruimd wordt in verband met een
brandgevaarlijke situatie.
Voor het renoveren van mijn pand is het belangrijkste dat het pand eerst geheel leeg is.
Zoals gezegd kunnen de bewoners van de bovenwoningen er niet door de rechter worden uitgezet, omdat daar al een
uitspraak (van 5 juli 2002) over ligt: De bewoners kunnen pas worden ontruimd door de rechter als de renovatie kan
beginnen en dan moet de bedrijfsruimte en de eerste verdieping leeg zijn. Over de ontbinding van de overeenkomst
met de gebruiker van de bedrijfsruimte en de woning op de eerste verdieping lopen nog 2 procedures.
Als uit de aanschrijving blijkt dat er werkzaamheden moeten verricht die niet kunnen gebeuren terwijl er nog wordt
gewoond ben ik ook uit de brand. (de vloeren zijn te scheef en dan moeten de bewoners om technisch noodzakelijke
redenen worden uitgeplaatst).
De bovenwoningen kunnen eventueel worden ontruimd op last van de officier van justitie. Het stadsdeel of de
brandweer moet dan aangeven dat de bovenwoningen onbewoonbaar zijn. Ik verzoek je om daar goed naar te kijken.
Ik zal een dossier opbouwen van onbewoonbaar verklaarde en ontruimde panden.
Veel informatie staat op de website van de krakers www.krakenpost.nl.
Vriendelijke groet,
Hans Bremer
020-6719453
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Net gezien op indymedia.nl, niet eerder op deze lijst vlgs mij, vandaar:
Vismarkt met ontruiming bedreigd
NN - 13.02.2004 13:36
De brandweer heeft de vismarkt (utreg) als brandgevaarlijk bestempeld,
onmiddelijke ontruiming dreigt.
Vanmorgen is de brandweer op verzoek van de gemeente bij de Vismarkt in
Utreg langsgeweest voor een inspectie. Hierbij is geconstateerd dat het
pand te brandgevaarlijk is, wat door de gemeente aan kan worden gegrepen om
op zeer korte termijn te ontruimen. Utregs hollekiezenbeleid weer. Fijn.
Meer info en eventuele axies volgen..
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