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Amsterdam, 15 maart 2012
Geacht Dagelijks Bestuur,
Betreft: Aanvulling 3 op bezwaarschrift Zuiver schadebesluit n.a.v.
aansprakelijkstelling 2eJvdH89 d.d. 30 juli 2006
Opmerking over dossiers balies
Vandaag heb ik heb de dossiers bekeken die ter inzage zijn gelegd.
In het dossier van de aansprakelijkstelling “30juli 2006” ontbraken op beide
stadsdeelkantoren de documenten 110204b en 110204c.
Op 4 februari 2011 stuurde het stadsdeel 3 documenten:
Documenten 110204a+b:besluiten afwijzing aansprakelijkstellingen van 30 en 31 juli 2006;
Document 110204c betreft een zeer essentieel document en ontbreekt ook in het dossier.
Sinds 2006 heb ik u ongeveer 10 keer verzocht om de schadeclaims af te handelen via
mediation. Zoals u weet ben ik daartoe nog steeds bereid.
Ik heb meerdere keren naar het document 110204c verwezen.
Ik zou het zeer op prijs stellen als dit document samen met deze brief zo spoedig mogelijk per
fax of email aan de leden van de van de Adviescommissie Bezwaarschriften wordt gestuurd.
Ik ben het stadsdeel overigens zeer erkentelijk dat er op mijn verzoek een kleurenfoto in het
dossier is opgenomen van de net afgeronde fijnemetselwerkzaamheden om de gesloopte
voorgevel in authentieke staat te herbouwen (70204).
In het dossier van de algemene schadeclaim “60730” zaten de bijlagen de ene keer in de
juiste volgorde en de andere keer niet.
In de dikste map zat het verweerschrift van het stadsdeel d.d. 120302 bovenop en zat mijn
reactie daarop (zie 120311) helemaal als laatste, terwijl het verweerschrift daarin geheel is
opgenomen.
Ik heb zelf een dossier gesorteerd op datum, zodat het gemakkelijk is om bijlagen te zoeken.
Ik ben graag bereid mijn dossier op datum ter beschikking te stellen aan het stadsdeel en de
leden van de Adviescommissie Bezwaarschriften. Ik zal trachten om alle documenten die
door mij en-of het stadsdeel in dit dossier zijn gestopt op maandag 19 maart op datum ter
beschikking te stellen op: http://www.amsterdampijp.nl/?p=290 .
Op uiterlijk woensdag 21 maart zal ik mijn aangepaste versie van de reactie op het
verweerschrift plaatsten op http://www.amsterdampijp.nl/?p=290 .
Ik verneem graag of u bereid bent deze brief met bijlage 110204c per fax of email naar de
leden van de Adviescommissie Bezwaarschriften te sturen.
Hoogachtend,

Drs Ing. H.Chr. Bremer
Bijlagen:
110204c Afwijzing verzoek om mediation
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