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Nav een verzoek om haar te bellen, sprak rapp. telefonisch ••••••••••• 
naast het gekraakte pand. Ze ondervrd ntidsoverlast en van 

volgende ontvallen: waar nder valt) is in onderhandeling met de 
dat pand gaat kopen. Wanneer de koop dan beklonken is, moet de politie 

nog even de krakers er uit gaan halen. 
hierover contact hebben gehad hebben gezegd, dat er krakers in 

zitten. 

middels de overlast-meldingen een eventuele ontruiming. Rapp. heeft haar 
er geen dossier is. 

Toegezegd om een AOL te maken. 

Rapporteur 

Soort Opmaakplaats Opmaakdatum 
-----------------------------------~----~------------
Mutatierapport (FOMUTRA) Amsterdam 07-10-2010 
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'ii 
Ontruimro111Gle Deurwaarder 2010250225-1 

Assistentie Deurwaarder 

11-10-2010 om 07:00 

11-10-2010 om 08:00 . 

' ·~ }, 

amens gerechtsdeurwaarders en incassobureau 
panden aan ruimt. 

waren gekraakt. Geen krakers meer aanwezig in beide panden. De 
toegangsdeur was wel gebarricadeerd met grote balk. Via achterzijde woning betreden . 

. .. ,, ·r~ 

Rapporteur 

Aa ernaakte formulieren 

Soort Opmaakdatum 
~----~------------

Mutatierapport (FOMUTRA) 11-10-2010 
12:42 
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Xpol formulier 

Dagrapportage 

Formulier 

Medewerker: 

Op: 
POLITIE AMSTERDAM - AMSTELLAND (RPAA) 
DISTRICT 4 
WIJKTEAM AMSTELVEEN NOORD 

Registratienummer PL133J 2010250225-1 

Mutatie rapport 
(vertrou't'relijk) 

Opmaak datum : maandag 11 oktober 2010 

Hoofdincident 
Registratienummer : 2010250225 
Titel : Ontruimronde Deurwaarder 
Projectcode : KRAKEN (Kraken) 
Maatschappelijke klasse : Assistentie deurwaarder 
Datum I tijdstip kennisname : maandag 11 oktober 2010 te 07.00 uur 
Pleegdatum I tijd : Op maandag 11 oktober 2010 te 08.00 uur 
Plaats voorval : 
Soort locatie : 
Verbalisant : ._._.__.._._._.__. .................. . 

Politie Amsterdam - Amstelland 
(Rpaa) 

Toelichting bij incident 
Hedenmorgen met 

ontruimt. 
de panden 

Beide panden waren gekraakt. Geen krakers meer aanwezig in beide 
panden. De toegangsdeur was wel gebarricadeerd met grote balk. Via 
achterzijde woning betreden. 

http://amldagrapportage/scripts/formulierlfonnulier.asp?formulier=56637052 

Page 1 of 1 

03-05-2011 



Dagrapport Page 1 of 1 
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AJg~_çJrtJ.Js.L d ogL _____ ---·--·---------------------------·--------···-----·--·-----·------------···-----·-··---·-·-··---·-··--

Medewerker: 

Op: 

Titel 

Korpslid 

Incident 

Tijdstip kennisname: 

Feit gepleegd op 

Locatie 

Ontruimronde Deurwaarder 2010250239-1 

Assistentie Deurwaarder 

11-10-2010 om 07:00 

11-10-2010 tussen 09:00 en 10:00 

Hedenmorgen rondje ontruimingen met Gerechtsdeurwaarders 
en incassobureau 
De woningen 
geen krakers meer aanwezig. We vee 

Rapporteur 

emaakte formulieren 
·-·-··-···········-· 

Soort 
Mutatierapport (FOMUTRA) 

••• ontruimt. Beide woningen waren gekraakt, 
p achtergelaten en enkele vernielingen gepleegd. 

~----~------------
Opmaakdatum 
11-10-2010 
12:54 

httn· I lam lrlarrrannrwf<:lrrpfçcNint<::/rbcmmnnrt/r1::~oT::Jnff::Jsn?s leute1=44156052 04-05-2011 
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Dagrapportage 

Incident 

~J_g~d ry kt d_oo r_ ________________________________ .......... ----·------------------ .. -------------· __________________ _ 

Medewerker: 
Op: 

Titel 

Korpslid 
Actie 

Tijdstip kennisname: 
Feit gepleegd op 

Locatie 

Maandag 25 oktober 2010 hebben 

Algemene Mutatie 2010264291-1 

Algemene Mutatie 
26-10-2010 om 22:15 

25-10-2010 om 16:00 

1067XS Amsterdam 

Amsterdam 

kraakpand, namelijkaiii!RR•aaalliiiiRa•ai en 
afgesloten middels een 
Krakers hadden na meedere gesprekken het pand ontruimt. Het pand was zeer vervuild en 
een hoop grofvuil achtergebleven. 

ga PJ2..9It~_Y.Xtü ......... _ ..... ____ .. __________________ ......... _____ . ___________________ ....... ________ ·-----------·----------- _____ _ 

Rapporteur 

Aangemaakte fGrmulieren __________ ··-· 
--~·-··-~-.---···~----·-··--·--··· -··---·-··-----·--.... - ... ·-··--• -··---'------~-.,...... --·~'"'--=.":o.':""~:::_::.:==:::.::.:_:_::..:.::=--=:--=:_·=·-=-=:~-=~~---~---~----------- ~ ·---··--·--·-··---

Soort Opmaakplaats 
Mutatierapport (FOMUTRA) Amsterdam 

Opmaakdatum 
26-10-2010 
22:20 
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Afgedrukt door 
-··---~ -----·---- -------- ·- ·--·~--~--~----·----·· ~ ~ ' - .. -· ·~· ........ - . -·-·-~·--·-·-·--·-----·- -------~--~-~ 

Medewerker: 
Op: 

Titel 

Korpslid 

Actie 

Tijdstip kennisname: 

Feit gepleegd op 

Locatie 

Kraakpand,fllllll•••lllZO 

Aandachtsvestiging 

27-10-2010 om 14:06 

27-10.-2010 om 14:00 

Afgelopen vrijdag 22-10-2010 heeft de Staat het proces gewonnen van krakersbeweging 
"Schijnheilig" betreffende o.a. het gekraakte 
Hierdoor kan dit pand worden geplaatst op 'de van 
Nu hebben de krakers aangekondigd dat men niet zonder slag of stoot dit pand zullen 
opgeven. Hoe dit moet worden ingevuld is onduidelijk. 
Middels de briefing is binnen het wijkteam alertheid verzocht voor mogelijk binnen brengen 
van materialen het pand in. 
Tevens is middels de briefing en een 'afspraak op locatie' kenbaar gemaakt aan een ieder dat 
bij b.v. van geluidsoverlast of anders altijd EERST contact met de CvD••• 

worden opgenomen. , 

300 bezoekers. 
dat de krakers,regelmatig (zeer) grote feesten geven met zo'n 200 tot 

Rapporteur 

Soort Opmaakplaats ---------------------------------- Opmaakdatum 
Mutatierapport (FOMUTRA) Amsterdam 27-10-2010 

03-05-2011 
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Afgedrukt door 
----------··---·----~--- -·---~···----~------ -·--- ·--·- --------·-·-- --·-·-------- --~-----· ·-------· 

Medewerker; 
Op; 

Titel 
Korpslid 

Incident 

Tijdstip kennisname: 
Feit gepleegd op 
Locatie 

Kraakactie 

Rapp 

Was als motorrijder 

Kraakactie 

Huisvredebreuk 

3-4-2011 om 21:52 
3-4-2011 om 16:35 

2011083665-1 

terplaatse samen met diverse andere collega's. 

Rapp heeft gezien dat er in ieder geval 1 persoon geheel gekleed in het zwart in de woning 
was. Hij stond aan de achterzijde voor het geopende raam. Bij het zien van rapp, verdween 
hij naar binnen en sloot het raam. 

Rapp heeft tevens gezien dat twee mannen met gezichtsbedekkende kleding uit het raam 
stapten, naast de toegangsdeur, aan de voorzijde van het gekraakte pand. Vervolgens zag 
rapp dat zij een spandoek ophingen en vervolgens weer via het raam naar binnen gingen. De 
tekst op het spandoek luidde: "Als wonen 'n luxe is, is kraken 'n recht" 

· Later-nadatereen afzettlng door de ME was geformeerd werd rappin c ;;-· __ 
aangesproken door een man op-ee-nfiefs-metee-n-bak met daarin tweeJ<leine kinderen. Hij 
vertelde dat een man met een groene tas zojuist een stuk knalvuurwerk in zijn richting nad 
gegooid. Deze man zou 20 meter verder lopen in voornoemde straat. Raoo heeft vArvolgens 
deze man staande gehouden. Hij bleek later genaam~ . ) (id 
vastgesteld via paspoort). Hij had nog 3 stuks knalvuurwerk voorhanden en heeft deze 
vrijwillig afgegeven. Omdat er diverse andere krakers zich met de staande houding gingen 
bemoeien, volstaan met het vaststellen van de ID. 
Vervolgens de andere krakers met collega motorrijder verwijderd uit de straat. 

Aanvulling 1007: 

03-05-2011 
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Met betrekkina tot deze huisvredebreuk, werd na overleg met piket OVJ 
jl -- , besloten om over te gaan tot een strafrechtelijke 

ontruiming in verband met de feiten en omstandigheden. 

x geïnformeerd, L __ . r geïnformeerd en aan beiden terugkoppeling na 
uitgevoerde ontruiminn. 
Bravo 00 bezet door _. h. 

Inzet sectie, sectie honden en bratra en heli. 

Bij vorderingen werd gebied voor pand en directe omgeving ontruimd, waarbij geweld werd 
gebruikt. '.• 

Na vorderingen aan mogelijke aanwezigen in pand, pand betreden door Bratra. Niemand 
aangetroffen. Krakers hebben pand aan achterzijde verlaten middels een bootje. 

Pand overgedragen aan .... "'--~· 'J' , ............ ,vergezeld doár 
slotenmaker voor vervanging sloten en herstelwerkzaamheden 

Objectbewaking uitgevoerd door 4 geuniformeerde collega's tot 21.30 uur en overgedragen 
aan beveiligingsbedrijf llillllllll-11111 

PVB bevindingen (feiten en omstandigheden) opgemaakt. 

~-~RJ2_()Jt~_LJsi~). _________________________________ ........ __________________ ---·---- ----·--·- ·----·- ____ . ···--·- __ ·------ ----·-··--· --- -------

Rapporteur 

Betrokken personen ...•. ., , ... "' ............. '., . ·- .. ······· ··-··· .. ~ 

Betrokkene 

Geboren 

Adres 

Tel. nr. 

Aangever 

Geboren 

Adres 

Tel. nr. 

!?~~_r_gJ~k-~n __ Q§_çltij~~Q ____ ___ ___ ______ _ _____ - ___ - .... ------- -· --·- -·------- ----- ------ .. --- ----- ..... --- ---···--
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