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Betreft: Bezwaarschrift Adresbeschikking 2ejvdHeijdenstraat 89
Geacht Dagelijks Bestuur,
Bij deze maak ik bezwaar tegen de adresbeschikking van 18 oktober van 2eJvdH89.
Ik maak bezwaar tegen:
- de verandering van de bestemming van 2eJvdH89-H van bedrijf in bedrijf + woning
- het verdwijnen van l-hoog.
In deze brief zijn nog niet alle argumenten voor mijn bezwaren vermeld en ik maak
graag gebruik van de mogelijkheid om later aanvullingen op deze brief te verstrekken.
Ik heb achtereenvolgens adresbeschikkingen ontvangen met de data l8 mei, 28 mei en
l8 oktober.
Op 20 oktober heb ik naar aanleiding van de adresbeschikking van 18 oktober contact
opgenomen met de heer Molekamp. In dit gesprek bleek dat er op 15 september een
brief naar mij (is) gestuurd (had moeten worden). Deze brief heb ik echter nooit
ontvangen. De op 20 oktober gefaxte brief van 15 september bevatte niet mijn naam als
geadresseerde en zag ik op 20 oktober voor het eerst. Dit is jammer want er had een
hoop ellende mee kunnen worden voorkomen, vooral doordat de adresbeschikking reeds
met ingang van 1 oktober van kracht is, terwijl mij dit pas middels de brief van 18
oktober werd medegedeeld.
De brief van 15 september is opgesteld op grond van een telefoongesprek tussen de
huurder van 2e JvdH89-H en de behandelend ambtenaar. Volgens de brief staat dhr
Wildevuur reeds 9 jaar als bewoner ingeschreven op 2eJvdH89-H. Net zoals dhr
Wildevuur kan ook een ieder ander zich op dit adres inschrijven. Er is nog 1 persoon
maar het hadden er ook 15 kunnen zijn. Dhr Wildevuur heeft geen huurcontract en ik
vind het dan ook kwalijk dat er op grond van een gesprek met hem en zonder mijn
medeweten door het stadsdeel beslissingen worden genomen over mijn bezit.
Ik verzoek om acties naar aanleiding van de nieuwe adresbeschikking stop te zetten cq
terug te draaien totdat ik in de gelegenheid ben gesteld om met argumenten en
documenten de status van de bedrijfsruimte te verduidelijken.
In de brief van 15 september staat dat de adresbeschikking van 28 mei wordt
teruggedraaid op grond van het kennelijk verstrekken van foutieve gegevens
mijnerzijds. Met documenten wil ik graag de juistheid van de door mij verstrekte
gegevens aantonen.
Ik wil de zaak zo snel mogelijk komen verduidelijken met mijn verhaal en de in mijn
bezit zijnde documenten en contracten.
In de overtuiging van de mogelijkheid van het vinden van een constructieve oplossing
verblijf ik met vriendelijke groet,

Hans Bremer

