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Bezwaarschrift
Betreffende: Zuiver schadebesluit op verzoek schadevergoeding
Amsterdam, 12 maart 2011
Geacht Dagelijks Bestuur,
Bij deze maak ik bezwaar tegen uw besluit van 1 februari 2011 (zie 110204a) om mijn
verzoek om schadevergoeding nog niet te willen honoreren.
Tegen uw besluit heb ik onder andere de volgende gronden van bezwaar:
1. U stelt ten onrechte dat het stadsdeel geen onrechtmatige daad heeft verricht door op
grond van het valselijk opgemaakte document van 15 oktober 1999 de illegaal bewoonde
zelfstandige distributiewoning 2eJvdH89-1 te laten verwijderen uit het gemeentelijke
woningregister;
2. U stelt ten onrechte dat er geen relatie is tussen het afvoeren van het adres en het ontstaan
van een overeenkomst woninghuur tussen de eigenaar van European Perfusion Service en
mij;
3. U stelt ten onrechte dat het stadsdeel mij niet op andere manieren heeft tegengewerkt bij
de renovatie van mijn pand 2eJvdH89.
Op 4 februari 2011 behandelde de rechtbank de zaak (10/1338) over de kosten van de
werkzaamheden die het stadsdeel zonder overleg met mij heeft laten uitvoeren na de brand
van 8 maart 2005. Doordat de rechtbank het door mij opgestelde procesdossier niet tijdig bij
het stadsdeel heeft bezorgd, had u geen mogelijkheid om op de aanvulling op mijn
beroepschrift te reageren. U bent in de gelegenheid gesteld om alsnog te reageren. Daarna kan
ik ook nog reageren en daarna zal de bestuursrechter pas een uitspraak doen.
Voor het opstellen van het bezwaarschrift is de uitspraak van de rechter in onderhavige
procedure 10/1338 zeer relevant.
Om de uitspraak in procedure 10/1338 mee te kunnen nemen in deze bezwaarschriftprocedure
zal ik de gronden van mijn bezwaar later uitwerken en aanvullen.
Nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan zal ik het complete procesdossier voor de
bezwaarschriftprocedure indienen, zodat het bezwaarschrift in haar totaliteit behandeld kan
worden.

Ik verzoek u uitstel te verlenen voor het indienen van het volledige bezwaarschrift tot
een maand na de uitspraak in procedure 10/1338.
Hoogachtend,

H.Bremer
Bijlage:
110204a zuiver schadebesluit op verzoek om schadevergoeding d.d. 30 juli 2006
60730 Aansprakelijkstelling schade 2eJan vd Heijdenstraat 89
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