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Aan: Stadsdeel Zuid
Dagelijks Bestuur
Postbus 74019
1070 BA Amsterdam
Per email: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl
Amsterdam, 23 februari 2012

Geacht Dagelijks Bestuur,
Betreft: WOB-vragen sloopwerkzaamheden 2eJvdH87-89-91
Ik verzoek u onderstaande vragen te beantwoorden op grond van mijn
hoedanigheid van voormalig eigenaar van 2e Jan van der Heijdenstraat
89 en/of op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Op 14 april 2005 (2005/4444) stuurde u aan dhr Bremer een
kennisgeving met als onderwerp: kosten treffen noodvoorzieningen na
brand pand 2e Jan van der Heijdenstraat 89.
In de kennisgeving staat:
Op 8 maart 2005 om circa 9.00 uur was er voor deze werkzaamheden
een mondelinge opdracht gegeven, die vervolgens op 11 maart 2005
schriftelijk is bevestigd.
Vraag 1: Is er een onderzoeksrapport op grond waarvan blijkt welke
werkzaamheden zijn aan te merken als noodvoorzieningen en kunt u mij
dat rapport doen toekomen?
Vraag 2: Welke criteria gelden voor noodvoorzieningen en kunt u mij
het document doen toekomen waaruit deze criteria zijn vastgelegd?
Vraag 3: Hoeveel jaar ervaring met noodvoorzieningen bij brand had
degene die op 8 maart 2005 om 9.00 uur een mondelinge opdracht heeft
verstrekt aan D.Tijsterman en kunt u deze ervaring aantonen met een
document?
Vraag 4: Kunt u mij een afschrift (met verzenddatum en briefnummer)
doen toekomen van de schriftelijke opdrachtbevestiging aan D.
Tijsterman van 11 maart 2005?
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Op 16 oktober 2008 heeft dhr W. Karreman bij de rechtbank verklaard
dat de aanschrijving achteraf zo laat was verstuurd (14 april 2005),
omdat de omschrijving van de werkzaamheden en de rekening zo laat bij
het stadsdeel binnen kwamen.
Vraag 5: Kunt u mij de werkomschrijving (met kenmerk voor ontvangst)
doen toekomen die u van dhr Tijsterman medio april 2005 ontving?
Vraag 6: Kunt u mij de rekening (met kenmerk voor ontvangst) doen
toekomen die u van dhr Tijsterman medio april 2005 ontving?
Vraag 7: Kunt u mij alle andere schriftelijke documenten verstrekken
die u ontving van of heeft gestuurd aan D. Tijsterman BV die betrekking
hebben op de noodvoorzieningen naar aanleiding van de brand van de
panden 2eJvdH87-91 op 8 maart 2005 die officieel zijn geregistreerd zijn
bij de postkamer en/of in het postregistratiesysteem?
Vraag 8: Kunt u mij alle andere documenten verstrekken die u ontving
van of gestuurd heeft aan D. Tijsterman BV die betrekking hebben op de
noodvoorzieningen naar aanleidingen van de brand van de panden
2eJvdH87-91 op 8 maart 2005 die niet officieel zijn geregistreerd?
Hoogachtend,

Drs Ing. H.Chr. Bremer
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