
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

Stadsdeel Zuid     
Dagelijks Bestuur, 
Afdeling Juridische Zaken 
T.a.v. mw. M. Troenosemito                     
secr. Adviescommissie bezwaarschriften
Postbus 74019 
1070 BA Amsterdam 
per fax aan nr. 020-2521479   
 
Uw kenmerk: 2013-098 
 
Geachte mevrouw M. Troenosemito,
 
Er wordt uitstel geëist van de hoo
De Vereniging Zuid- en Pijpbelangen tegen Deelraadswillekeur heeft pas heden 
15 juni 2013 een uitnodiging per post ontvangen voor een te houden hoorzitting op 
donderdag 20 juni om 10.45 uur.
Dit betekent dat er slechts 3 we
Hiermee wordt vastgesteld, dat er 
procedure. 
Er wordt geconstateerd, dat er geen sprake is van “equality of arms”.
Het stadsdeel kon zich wel maandenlang voorbereiden en hield alle informatie achter voor 
de Vereniging. 
De Vereniging heeft op 5 april jl. 
worden niet genoemd in de te laat ontvangen uitnodiging
bezwaarden. 
De mogelijkheid om nog 10 dagen voor de hoorzitting 
gegeven. Evenmin is voldaan aan het 
voorafgaande aan de hoorzitting.
 
 
De Vereniging verneemt van u.
 
 
 
Hoogachtend,     Vereniging Zuid
 

                                
Voorzitter T.F.I.M. Keijser,                    
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secr. Adviescommissie bezwaarschriften      

Geachte mevrouw M. Troenosemito, 

Er wordt uitstel geëist van de hoorzitting op 20 juni 2013. 
en Pijpbelangen tegen Deelraadswillekeur heeft pas heden 

een uitnodiging per post ontvangen voor een te houden hoorzitting op 
donderdag 20 juni om 10.45 uur. 

werkdagen overblijven om zich voor te bereiden.
Hiermee wordt vastgesteld, dat er geen sprake is van het krijgen van een eerlijke

Er wordt geconstateerd, dat er geen sprake is van “equality of arms”. 
wel maandenlang voorbereiden en hield alle informatie achter voor 

op 5 april jl. mede bezwaar gemaakt namens 27 bewoners, maar die 
worden niet genoemd in de te laat ontvangen uitnodiging zonder de bijlage met overzicht va

10 dagen voor de hoorzitting nadere stukken in te dienen 
n. Evenmin is voldaan aan het inzagerecht van het dossier tenminste

voorafgaande aan de hoorzitting. 

De Vereniging verneemt van u. 

Hoogachtend,     Vereniging Zuid- en Pijpbelangen tegen Deelraadswillekeur

                                                              
Voorzitter T.F.I.M. Keijser,                                                      Secretaris H.J. van der Kleij

dam, telnr. 6757025, postgiro: 6933242, e-mail: stem_zpbelangen@hotmail.com

Amsterdam, 15 juni 2013 

                                                          
  

en Pijpbelangen tegen Deelraadswillekeur heeft pas heden zaterdag 
een uitnodiging per post ontvangen voor een te houden hoorzitting op 

kdagen overblijven om zich voor te bereiden. 
geen sprake is van het krijgen van een eerlijke- en onafhankelijke 

wel maandenlang voorbereiden en hield alle informatie achter voor 

mede bezwaar gemaakt namens 27 bewoners, maar die 
zonder de bijlage met overzicht van 

nadere stukken in te dienen is niet 
van het dossier tenminste 7 tot 10 dagen  

en Pijpbelangen tegen Deelraadswillekeur 

                                                                
Secretaris H.J. van der Kleij 

stem_zpbelangen@hotmail.com 



 
 
De statuten zijn net zoals bij de Stichting gelijktijdig voor 27 mei jl. verstuurd. De Stichting kreeg wel 
op 16 mei 2013 een oproep voor de hoorzitting,  de Vereniging pas op 14 juni jl. Evenmin is contact 
geweest voor overleg over de datum voor de hoorzitting. 



 
 
 
 
 



 
Stadsdeel Zuid          Amsterdam, 9 juni 2013 
Dagelijks Bestuur, 
Afdeling Juridische Zaken 
T.a.v. mw. J. Sussenbach                                                                                       
secr. Adviescommissie bezwaarschriften       
Postbus 74019 
1070 BA Amsterdam 
per fax aan nr. 020-2521479   
 
Uw kenmerk: 2013-098 
 
Geachte mw. J. Sussenbach,                                                                                       
 
 
Hierbij wil de Stichting Belangenbehartiging Bewoners en Ondernemers Oud-Zuid 
vaststellen, dat er geen inzage in het dossier werd gegeven n.a.v. telefonisch contact met uw 
afdeling afgelopen vrijdagmiddag 7 juni 2013 via telnr. 020-2521440. 
Volgens uw medewerker die alles wist , zou het dossier tot zeker woensdag 12 juni niet 
beschikbaar zijn, want het zou bij de drukker liggen. 
Eveneens wordt vastgesteld, dat er in de oproep voor de hoorzitting leugens worden 
verkocht m.b.t. het horen van alle belanghebbenden op grond van artikel 7.6 Awb. 
Veel bezwaarmakers kregen onlangs een “kennelijk niet ontvankelijk besluit”. 
 
Een grote groep bewoners en een belangengroep hebben geen oproep voor de hoorzitting 
ontvangen, noch de reactie van het Dagelijks Bestuur op de bezwaarschriften. 
Niemand van de 250 bezwaarden kreeg de overzichtslijst van bezwaarmakers, als bijlage bij 
de reactie van het Dagelijks Bestuur van 10 mei 2013, ondanks de verwijzing ernaar. 
 
Wilt u de hoorzitting aanhouden, tot het moment dat iedereen zonder onderscheid te maken 
toegang krijgt tot het recht en wordt uitgenodigd op een te houden hoorzitting. 
Dit betreft ook de inzage in het dossier, wat werd geweigerd, zodat er niet binnen de 10 
dagen, zo nodig een reactie ingestuurd kan worden. 
 
De Stichting verneemt van u. 
 
 
 
 
Hoogachtend,  de Stichting Belangenbehartiging Bewoners en Ondernemers Oud Zuid 
 
 
 
      Secretaris  F.L.M. Verbart              Voorzitter  H.J. van der Kleij 
                                                                          
         W.G.                                              W.G.                                    
                 
 
 
 
 
                                     Correspondentie-adres: Saffierstraat 8-A,hs, 1074 GR Amsterdam 

                                                             
 
 

 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


