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Amsterdam, 21 januari 2013
Zeer geachte mevrouw / meneer,
Betreft: procedures 12/3614 en 12/3690
U verzocht mij met een brief van 15 januari om aan te geven of bovenstaande zaken op
12 april 2013 behandeld kunnen worden.
Los van het feit dat ik op12 april niet kan verzoek ik de zaken uit te stelen totdat alle
gegevens bekend zijn en procedures die betrekking hebben op bovenstaande zaken zijn
afgerond.
Met betrekking tot zaak 12/3614 (sloop gevel zonder noodzaak) lopen nog de
volgende zaken:
Tegen inspecteur Ron de Waal die opdracht heeft gegeven voor het slopen van de
gevel loopt een fraudezaak. Op 18 maart 2013 is er een zitting bij de strafrechter.
Verder loopt er een artikel 12 procedure om inspecteur de Waal te vervolgen voor
meineed die dhr de Waal heeft gepleegd op de rechtbank in de zaak over de
sloopkosten.
De zaak was al uitgesteld tot dat de uitspraak van de Raad van State over de
sloopkosten definitief is. Momenteel loopt er nog een herzieningsverzoek en een
verzetsprocedure.
Voor zaak 12/3690 (schadeclaim) zijn bovenstaande zaken ook relevant.
Verder is voor zaak 12/3690 nog relevant dat het stadsdeel nog WOB-vragen moet
beantwoorden die betrekking hebben op de oorzaak van de schade.
Binnen een maand kan ik wel een procesdossier in beide zaken aanleveren.
Ik verzoek u mij in de gelegenheid te stellen om eerst de dossier aan te leveren voordat
u bepaald wanneer de zaken worden behandeld.
Ik verzoek u met klem beide zaken niet op dezelfde dag te behandelen.
Op vrijdag 12 april kan ik niet en vanaf maandag 15 april kan ik op alle dagen behalve
op vrijdag 19 april.
Hoogachtend,

Drs. Ing. H. Chr. Bremer
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