Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Meijer, Annalina;
FW: Spoed: adressen (PI/huis) krakers
vrijdag 28 juni 2013 14:46:54
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Dag
,
Zie onderstaand bericht wat ik net binnenkreeg. Misschien heb je er nog wat aan, heb het zelf niet
naast eerder info gelegd..
Met hartelijke groet,

Politie | Midden Nederland
Kroonstraat 25, 3511 RC Utrecht
Postbus 8300, 3503 RH Utrecht
Aanwezig op ma, di tot 14.30 uur, do en vr.

Van:
Verzonden: vrijdag 28 juni 2013 14:42
Aan:
Onderwerp: RE: Spoed: adressen (PI/huis) krakers
,

Hier je gegevens, fijn weekend

Politie │ Midden Nederland │DRIO│ Districtelijk Informatie knooppunt Utrecht stad
Kroonstraat 25, 3511  RC Utrecht
Postbus 8300, 3503 RH Utrecht

Van:
Verzonden: donderdag 27 juni 2013 16:21
Aan:
Onderwerp: FW: Spoed: adressen (PI/huis) krakers

dit waren de resultaten nadat wij ze aansprakelijk hadden gesteld in de PI’s die
daar weer onder waren genoemd...

-------------------------                    
                     

                 
                

                       
             

                                          
                    

, dit waren de vragen van de advocaat..
Dag

,

Gemakshalve verwijs ik eerst naar onderstaande mailwisseling, waarin ons over de verblijfplaats
van de krakers vragen worden gesteld. Het gaat dus om de volgende:
Er zijn een aantal aansprakelijkstellingen teruggekomen, omdat personen niet in
de pi verbleven. Kunnen wij nagaan waarom onze eerder gegeven informatie niet
(meer) klopt? Zie één na laatste laatste vraag van
.
Kunnen we een alternatieve verblijfplaats van mevrouw
achterhalen?
Weten wij wat een terugzending vanuit een PI überhaupt betekent? Hebben zij
daar dan nooit verbleven? Als zij daar wel hebben gezeten maar inmiddels vrij
zijn of overgeplaatst, dan wordt post toch aan ze doorgezonden door de PI?
Ik hoop dat jij je netwerk kunt aanboren om hier uit te komen en hoor graag van je..

Dank voor de moeite alvast

..

Met hartelijke groet,

Politie | Midden Nederland
Kroonstraat 25, 3511 RC Utrecht
Postbus 8300, 3503 RH Utrecht
Aanwezig op ma, di tot 14.30 uur, do en vr.

Van:
Verzonden: woensdag 26 juni 2013 15:17
Aan:
; Meijer, Annalina;
CC:
Onderwerp: RE: conceptbrieven schade ongeregeldheden Ganzenmarkt
Ha

,

Dank voor je update.
: kun jij wellicht intern nagaan of er meer informatie over de PI inrichtingen is
te krijgen (zie één na laatste laatste vraag van
)?
: hebben jullie enig idee of en hoe we een alternatieve verblijfplaats
van mevrouw
zouden kunnen achterhalen? Ik zie zo snel geen mogelijkheden.
: weten jullie wat terugzending vanuit een PI überhaupt betekent?
Hebben zij daar dan nooit verbleven? Als zij daar wel hebben gezeten maar inmiddels
vrij zijn of overgeplaatst, dan wordt post toch aan ze doorgezonden door de PI?
Als we verder geen gegevens kunnen achterhalen, vrees ik dat dit het is en dat we
ons met de dagvaarding moeten gaan richten op degenen wiens gegevens wèl bekend
zijn. Allen eens?
Met vriendelijke groet,

   
   
   
   
   
   
   

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Juridische Zaken

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Bezoekadres Vinkenburgstraat 26, Neudeflat (flex)
Telefoon 030 - 286
Fax 030 - 286
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
    Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van:
Verzonden: woensdag 26 juni 2013 14:50
Aan:
CC: Meijer, Annalina;
Onderwerp: RE: conceptbrieven schade ongeregeldheden Ganzenmarkt

Van:
Verzonden: dinsdag 25 juni 2013 16:09
Aan:
CC: Meijer, Annalina;
Onderwerp: FW: conceptbrieven schade ongeregeldheden Ganzenmarkt
Beste

,

Gemeente en politie hebben inmiddels twee conceptteksten voor brieven aan
gedupeerden opgesteld (zie onder). Zou je hier een korte reactie op willen geven voor
zover relevant voor jullie werkzaamheden en dan met name op de volgende punten:
- wat moeten wij concreet als bewijsstukken vragen, met name aan degenen die
omzetschade lijden?
- is de procedure zo handig omschreven, met name wat betreft het terugzenden van
de akte van cessie?
En wanneer denk je dat jullie een akte van cessie (ter incasso) gereed zouden kunnen
hebben, voor meezending met deze brieven door gemeente/politie aan gedupeerden?
Hoor het graag!
Met vriendelijke groet,

    Gemeente Utrecht
    Interne Bedrijven
    Juridische Zaken
   
    Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
    Bezoekadres Vinkenburgstraat 26, Neudeflat (flex)
    Telefoon 030 - 286
E-mail

Fax 030 - 286

@utrecht.nl

Internet www.utrecht.nl

    Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

VERSIE 1 (voor gedupeerden die schade melden zonder partij als
verantwoordelijke aan te wijzen, of die naar krakers verwijzen)
Geachte ... ,
In de nacht van 24 op 25 mei vonden er ongeregeldheden plaats op de Ganzenmarkt
in Utrecht. Helaas hebben omwonenden en ondernemingen hier overlast en in enkele
gevallen ook schade door geleden. U heeft bij .. . (gemeente OF politie) gemeld dat u
schade heeft geleden.
De gemeente en de politie hebben ook schade geleden als gevolg van de

ongeregeldheden. Zij willen deze schade gaan proberen te verhalen op de
veroorzakers. Wij bieden u aan om zich bij deze procedure aan te sluiten.
Wat betekent dit?
Door middel van een overeenkomst (akte van cessie) draagt u uw schadeclaim over
aan de gemeente/politie. Hierbij spreken we af dat wij voor u zullen proberen de
schade te verhalen bij de veroorzakers. Dit betekent dat wij een gerechtelijke
procedure tegen hen zullen starten. Dit kost u niets.

Als het verhalen van schade niet mogelijk zal zijn, kost de procedure u niets.
Uiteraard staat het u ook vrij om op uw eigen wijze te trachten de schade te verhalen.
Hoe maakt u gebruik van dit aanbod?
Als u zich wilt aansluiten bij de procedure van gemeente en politie, moet u het
volgende doen .
1)  laat binnen twee weken na dagtekening van deze brief schriftelijk weten dat us
zich bij deze procedure wilt aansluiten. U kunt dit doen door een brief te sturen aan de
afdeling Risicobeheer van de gemeente Utrecht .... In dit briefje geeft u aan:
- wat uw schade is en hoeveel deze bedraagt;
- een onderbouwing van deze schade (facturen, ingeval van omzetderving ..?)
- uw contactgegevens, inclusief telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
2) u ondertekent bijgaande akte van cessie en retourneert deze ondertekend aan de
afdeling Risicobeheer van de gemeente Utrecht (contactgegevens...)

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met...

VERSIE 2 (voor gedupeerden die zich tot gemeente/politie richten met hun
schade)
Geachte ...
In de nacht van  24 op  25 mei 2013 vonden er ongeregeldheden plaats op de
Ganzenmarkt in Utrecht. Helaas hebben omwonenden en ondernemingen hier overlast
en in enkele gevallen ook schade door geleden. U heeft bij ... (gemeente OF politie)
gemeld dat u schade heeft geleden en acht hiervoor de gemeente/politie aansprakelijk.

De gemeent /politie wijst de aansprakelijkheid voor deze schade van  de hand.
Van aansprakelijkheid kan slechts sprake zijn indien de gemeente of de politie
onrechtmatig gehandeld heeft. Hiervan is in dit geval geen sprake. Wegens een
schending van de openbare orde kon de gemeente de veiligheid van burgers niet
langer waarborgen, en diende de politie op te treden op basis van artikel 3 van de
Politiewet 2012. Dit is in alle redelijkheid gebeurd, zodat van onrechtmatigheid geen
sprake is.
De gemeente OF politie zal uw schade dan ook niet  zelf vergoeden. Wel willen wij u
graag de mogelijkheid bieden om te bezien of uw schade op
de  daadwerkelijke veroorzakers te verhalen is.
De gemeente en de politie hebben namelijk ook schade geleden als gevolg van de
ongeregeldheden. Wij willen deze schade gaan proberen te verhalen op de
veroorzakers. Wij bieden u aan om zich bij deze procedure aan te sluiten.

Wat betekent dit?
Door middel van een overeenkomst (akte van cessie) draagt u uw schadeclaim over
aan de gemeente/politie. Hierbij spreken we af dat wij voor u zullen proberen de
schade te verhalen bij de veroorzakers. Dit betekent dat wij een gerechtelijke
procedure tegen hen zullen starten. Dit kost u niets.

Als het verhalen van schade niet mogelijk zal zijn, kost de procedure u niets.
Uiteraard staat het u ook vrij om op uw eigen wijze te proberen de schade te
verhalen.
Hoe maakt u gebruik van dit aanbod?
Als u zich wilt aansluiten bij de procedure van gemeente en politie, moet u het
volgende doen .
1)  laat binnen twee weken na dagtekening van deze brief schriftelijk weten dat us
zich bij deze procedure wilt aansluiten. U kunt dit doen door een brief te sturen aan de
afdeling Risicobeheer van de gemeente Utrecht .... In dit briefje geeft u aan:
- wat uw schade is en hoeveel deze bedraagt;
- een onderbouwing van deze schade (facturen, ingeval van omzetderving ..?)
- uw contactgegevens, inclusief telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
2) u ondertekent bijgaande akte van cessie en retourneert deze ondertekend aan de
afdeling Risicobeheer van de gemeente Utrecht (contactgegevens...)

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met...
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Deze e-mail bevat vertrouwelijke informatie en mag uitsluitend worden gebru kt door de geadresseerde of andere personen
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------------------------- Disclaimer ---------------------------De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in
dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn
en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een
verschoningsrecht vallen. Indien dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
-----------------------------------------------------------------

