-------- Forwarded Message -------Subject:RE: schouw Springweg
Date:Sat, 18 Jan 2020 19:00:19 +0100
From:
e-scooter.co <info@e-scooter.co>
Reply-To:info@e-scooter.co
Organization:
e-scooter.co
To:---- <----@gmail.com>
CC:---Beste ----,
Uw dreiging om mij met "ambtenaren geweld" uit de kamer te laten zetten, blijkt
ongegrond.
"aanstaande dinsdag komt een heel team van de gemeente
Utrecht. ... Ik verwacht, dat je met de sterke hand er uit gezet
zal worden, nadat de ambtenaren je ertoe hebben gedwongen
om je kamer voor hen open te stellen."
----, met wie u dinsdag een afspraak heeft, geeft aan "Wij gaan
niemand van de huurders op verzoek van de eigenaar uitzetten.".
Verder liet hij weten dat de schouw niet slechts gaat om de monumentale status
van het pand, zoals u aangaf in uw e-mail aan de huurders.
Ik wil u nogmaals benadrukken dat ik eis dat u mijn privacy respecteert. Ik heb u
de toegang tot mijn kamer ontzegd. Er is sprake van een verstoorde relatie
tussen u en mij. U bent - zonder afspraak - niet welkom in mijn kamer, ook niet
voor klein onderhoud.
Verder hoop ik dat u, n.a.v. het uitboren van het slot van mijn kamer, zorgt voor
een oplossing, zodat ik de toegang tot mijn inboedel kan afsluiten.
Met vriendelijke groet,
Jan Jaap

-------- Forwarded Message -------Subject:RE: Geschil met verhuurder Springweg
Date:Fri, 17 Jan 2020 10:07:59 +0000
From:---To:' e-scooter.nl' <info@e-scooter.nl>
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CC:
Geachte heer Hakvoort,
Wij houden inderdaad op dinsdag 21 januari een schouw in het gehele pand Springweg ....
Dit is een gezamenlijke actie van verschillende disciplines van de Gemeente. Doel van de
oefening is het vaststellen en beoordelen van de gehele actuele situatie van het pand. Dus niet
alleen de monumentale status. Wij kijken naar alle aspecten.
Wij gaan niemand van de huurders op verzoek van de eigenaar uitzetten.
Voor wat betreft eventuele problemen met uw verhuurder kan ik u aanraden contact op te nemen
met het huurteam van de Gemeente (http://www.huurteam-utrecht.nl ). Hier kunt u advies en/of
ondersteuning vragen.
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
---Hoofdinspecteur Handhaving
T ---M ---www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
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