-------- Forwarded Message -------Subject:RE: onze ontmoeting vandaag
Date:Wed, 15 Jan 2020 17:41:03 +0100
From:----@gmail.com
To:'Jan Jaap' <janjaap@optimalisatie.nl>

Dat was een ontmoeting op dinsdag 14 januari! De rest tref je in het rood in
onderstaande tekst. Groet, ---Van: Jan Jaap <janjaap@optimalisatie.nl>
Verzonden: dinsdag 14 januari 2020 22:52
Aan: ----@gmail.com
Onderwerp: Re: onze ontmoeting vandaag

Beste ----,
U heeft niet gezegd "een ogenblikje JanJaap, ik ben zo dadelijk klaar." Dat heb ik
wel gezegd . Ik heb dat althans niet verstaan, maar mogelijk omdat ik mijn helm
nog op had. Dat klopt! Je hield gewoon je helm op.
Ik vroeg u naar uw voorstel voor een oplossing. U reageerde "niet op deze
manier" Dat heb ik niet gezegd. Ik was nog even bezig met elektra en wilde me
daarop concentreren en vervolgde uw werk (u gaf daarmee blijk een gesprek uit
de weg te gaan… dat is jouw foute en het spijt mij voor het woord: domme
interpretatie. U beweert dat ik mompelde, dat klopt. Ik kwam initieel niet uit mijn
woorden maar ik vroeg vervolgens wel duidelijk of u inmiddels een voorstel
beschikbaar had voor een oplossing (waarop u reageerde, waaruit blijkt dat u het
kon verstaan) en vervolgens vroeg ik nog duidelijk "zal ik maar op uw e-mail
wachten?" en u vervolgde uw werk zonder mij aan te kijken. Ik heb even gewacht
en toen was het voor mij duidelijk. Ik zei met luidere stem "U heeft blijkbaar
enkel aandacht voor uw eigen zaken" heb je niet gezegd, althans dat heb ik niet
gehoord. Verzin en interpreteer er maar op los, als je dat nu eenmaal graag wil:
ik heb je geroepen voordat jij de deur uit was. en toen ben ik maar weggegaan….
Inderdaad!!
De situatie is voor mij benard, ik weet niet wat ik met u aan moet. Dat probleem
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heb ik sinds medio december of iets later ook met jou! Ik heb er giga spijt van
dat ik de gok heb genomen om je kamer te gaan verbouwen. Communiceren met
jou is onmogelijk! Als het belangrijk is dat je wat zegt, dan zeg je niets. Mailen
kan je als de beste. Je gebruikt meer woorden als de zarerdag-editie van de
Telegraaf. Ik heb geen tijd om dergelijke mails te beantwoorden
Ik was gewoon beleefd tegen u (geen stemverheﬃng). Het werd duidelijk dat u
niet voornemens was om oplossingen te realiseren. U werkt aan uw eigen
verbouwing maar u regelt bijvoorbeeld niet dat de tijdelijke ruimte waarin mijn
inboedel is opgeslagen, wordt afgesloten. De ruimte had ik samen met die
poolse werknemer met plastic afgesloten, strak en goed. Later ga jij uitkramen,
dat je dat inbraakvrij en stofdicht had gewenst en zo was dat ook afgesproken,
volgens jou. Hier houdt elk verstand op! Dat is vreemd. U had meerdere keren
beloofd om dat te doen. U doet dat blijkbaar met opzet. (de inboedel staat nu vrij
toegankelijk , iedereen, o.a. Poolse bouwvakkers).
Ik heb u bericht dat ik de communicatie beperk tot e-mail, zodat er geen
onduidelijkheid kan ontstaan m.b.t. communicatie.
Als u een voorstel wilt doen, dan ontvang ik dat graag via e-mail. Nee dus; dat
komt dan wel als die advocaat van je er is.
Verder nog het volgende: aanstaande dinsdag komt een heel team van de
gemeente Utrecht. Ik zal aangeven hoe de kamer er bij ligt en dat de kamer
levensgevaarlijk is om er te vertoeven. Ook dat ik je uitdrukkelijk heb
gewaarschuwd. Ik zal ook mededelen, dat jij eruit moet vanwege dat gevaar. Ik
verwacht, dat je met de sterke hand er uit gezet zal worden, nadat je de
ambtenaren je ertoe hebben gedwongen om je kamer voor hen open te stellen.
Ambtenaren kunnen het niet op hun blazoen hebben, om hier niet op te
reageren.

Met vriendelijke groet,
Jan Jaap
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