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Transcriptie gesprek met dhr Molekamp op 23 augustus 2001

1.Molekamp: Goede morgen met Ed Molekamp.
3.Bremer: Goede morgen met Hans Bremer.
Ik heb een onroerende zaakbelastingaanslag gekregen en daar staat in dat ik in de
2eJvdHstraat nog 3-hoog zou hebben.
En nou had ik het idee dat 3-hoog was afgevoerd.
24.Molekamp: Ja, eh. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de draad een beetje kwijt ben, maar ik zal
even voor je kijken. Ja.
44.Nou er staat wel een 3-hoog in hoor.
48.Wat we hebben is. … O gatver dat gezeik ook altijd.
75.Wat we hebben is Huis eh, 2 en 3.
89.effe kijken ik weet dat niet precies uit mijn hoofd.
Volgens mij hebben we toch een, twee…
Hoeveel bouwlagen heeft het pand dan?
107.Bremer: Nou, zeg 5.
115.Molekamp: Ja, dan klopt het hoor. Dan is vier de zolder en die zit er dan niet op. Maar dat
is weer die verwarring van wat bij jou drie is en wat bij ons drie is. Dus eh ja.

Je hebt gewoon twee woningen en een bedrijf en woning beneden.
130.Bremer: Nou drie woningen dacht ik.
133.Molekamp. Ja dat klopt. Maar de een is “bedrijf en woning” op de
begane grond. Begane grond bedrijf en 1-hoog woning en dat hoort bij
me elkaar. 2-hoog woning en 3-hoog woning.
152.Bremer: 3-hoog is dus ook weer een woning?
154.Molekamp: Die is er altijd al geweest.
155.Bremer: Nee dat komt zo door de adresbeschikking.

161.Molekamp: Ja. Ik ben er helemaal klaar mee hoor.
Ik heb het hier zo staan. Het zit in het archief, maar je weet hoe het er
uitziet. Volgens mij klopt dat ook en anders dien je maar een verzoek in.

Ik heb er genoeg tijd ingestoken.
175.Bremer: Nee, dat begrijp ik. Had er maar helemaal
geen tijd ingestopt.

183.Molekamp: Nee,Ja,Ja. Dan had jij
lekker je bewoners er uit kunnen
schoppen zeker. Ha, ha, ha. Ja.
Nee, Eh. Volgens mij klopt het en anders moet je maar weer een
verzoek indienen schriftelijk. Dan gaan we er wel weer naar kijken.
195.Bremer: Maar waarom zou ik de bewoners er uit willen schoppen?
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Molekamp: Nou ja dat mag ik ziet zeggen misschien.
Als ik bewoners over de vloer krijg die dat zeggen
dan neem ik dat over. Het is misschien niet zo
verstandig als ik dit zeg, maar ja.
210.Bremer: Er waren bewoners bij jou langs geweest?
Ik neem aan van beneden?
215.Molekamp:Het is al heel lang geleden. Van de begane grond, maar
dat was omdat het eerst geheel bedrijf zou zijn.
Begane grond was eerst bel en dan weer huis.
Begane grond en 1-hoog was 1 geheel met een bedrijf en een woning.
233.Bremer: Maar in 1980 was er een adresbeschikking precies de andere kant op.

242.Molekamp: Dat was voor mijn tijd en dat heb ik nooit kunnen vinden.
Als je denkt dat het niet klopt moet je maar weer een verzoek indienen.
Maar ik denk dat het wel klopt hoor.

250.Bremer: Maar als jullie dat doen, omdat jullie
denken dat ik mijn bewoners er uit wil trappen?
258.Molekamp: Nou dat heb ik gezegd, maar dat had
ik misschien beter niet kunnen doen. En daar bied ik meteen
mijn excuses voor aan.

260.Bremer: Ja maar ik vraag mij af wat de intentie
was van de adresbeschikking.
265.Molekamp: Nou meneer Bremer ik ben er helemaal klaar
mee. Ik heb er veel te veel tijd ingestoken. De rechter die heeft
ook gezegd dat het helemaal terecht was. Wat wilt u nu nog?
272.Bremer: De rechter had niet alle stukken gelezen.
275.Molekamp: Ja de rechter had het niet goed.
Nou ik ga ophangen. Ik heb hier geen tijd voor.
Als u vindt dat het niet klopt moet u maar weer een briefje schrijven.
288.Bremer: Wat ik nu wel zou willen hebben is een uitdraai van de huidige situatie.
290.Molekamp: Die kan ik nu meteen uitdraaien.
295.Bremer: Ik ben vandaag in de buurt. Kan je dat bij de balie neerleggen?
302.Molekamp: Ja hoor dan leg ik dat in een envelopje bij de balie.
310.Bremer: Dan krijg ik een overzicht waarin staat 1, 2, 3 en Huis?
320.Molekamp: Ik print gewoon het overzicht uit hoe wij dat geregistreerd hebben en per
woning op per gedeelte dat dan bestaat print ik even uit wat het is.
325.Bremer: En dan legt u dat bij de balie.
328.Molekamp: Ja en dat leg ik bij de balie met een envelopje er omheen.
329.Bremer: Oke bedankt. Dag.
330.Molekamp: ..
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