Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Meijer, Annalina
RE: Utrecht / Ubica
donderdag 27 juni 2013 17:58:33

Dag
, en ook anderen,
op jouw verzoek heb ik het onderdeel "Feiten en omstandigheden" vanaf pagina 5
doorgenomen. Dit is duidelijke tekst die, voor zover ik kan overzien, volledig en
kloppend is. Wat mij betreft geen reden voor aanpassing van de tekst.
De enige opmerking die ik heb is dat bij punt 15 alleen de schades aan gemeente- en
politie-eigendommen worden genoemd, terwijl bij punt 25 ook de schades aan de
particuliere eigendommen worden genoemd. Ik kan niet overzien of dat nog
consequenties heeft, maar wilde het toch even melden...
Ik hoop dat een en ander leidt tot het uitdoen van de dagvaarding morgen

Met vriendelijke groet,

   
   
   
   
   
   
   

Gemeente Utrecht
Wijken
Wijkbureau Binnenstad

Postadres Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht
Bezoekadres Vinkenburgstraat 26, Neudeflat, kamer
Telefoon 030 - 286
Fax 030 - 286
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl/binnenstad
    Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van:
Verzonden: donderdag 27 juni 2013 17:16
Aan:
CC:
; Meijer, Annalina;
Onderwerp: RE: Utrecht / Ubica
Urgentie: Hoog
Ha

,

Bijgaand wat opmerkingen van Annalina en mijzelf.
Volledigheidshalve cc ik ambtelijk coördinator

ook even in.

: morgenvroeg moet de deurwaarder een seintje krijgen of de dagvaarding

eruit kan. Als er nog aanpassingen moeten worden gedaan moet
dat - voor
hem sprekend - dat dus eigenlijk vandaag nog wel horen of anders morgen heel
vroeg.
Ik ben morgen niet aanwezig, Annalina wel, mocht één van ons nog nodig zijn.
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: donderdag 27 juni 2013 16:34
Aan:
; Meijer, Annalina;
CC:
Onderwerp: Utrecht / Ubica

Beste allen,
In de bijlage van deze e-mail treffen jullie onze concept-dagvaarding aan inzake de
bovengenoemde kwestie.
De inhoud van het document spreekt voor zich. Voor de volledigheid van de over te leggen
producties, hebben we nog een kopie nodig van het vonnis van de snelstrafrechter (productie 2
bij de dagvaarding). Verder vernemen we graag welke personen als getuigen in het
bewijsaanbod kunnen worden opgenomen.

Graag vernemen we jullie akkoord (na eventuele aanpassingen/opmerkingen) en ontvangen we
productie 2 zodat we het stuk definitief kunnen maken voor betekening. De deurwaarder heeft
aangegeven dat het mogelijk is om de dagvaarding morgen te betekenen indien hij voor 10.30
van ons verneemt of de dagvaarding moet worden uitgebracht.
Met vriendelijke groet,

Advocaat

