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Onderwerp 

 
Schriftelijke vragen van het lid Nanninga inzake de kraak op de Van het Hofflaan. 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragenstelster: 

 
Maandag 5 augustus 2019 berichtte AT5 dat er een pand is gekraakt op de Van het 

Hofflaan in Amsterdam. De groep krakers is onbekend. Niet bekend is hoe lang de 

krakers van plan zijn in de op de illegale wijzen verkregen woonruimte te verblijven.  

 
De fractie van Forum voor Democratie vindt dat eigendomsrechten als fundament van 
ons economische systeem gehandhaafd moeten worden en dat inbreuk op deze 
rechten in beginsel onacceptabel is. Het is wat De fractie van Forum voor Democratie 
betreft daarom ook terecht dat kraken strafbaar is en wat de indieners betreft is bij 
kraken in de zin van het wetboek van Strafrecht ontruimen het uitgangspunt: zero-
tolerance, zonder uitzonderingen. Voorkomen moet worden dat kraken en het 
hiermee overtreden van de wet usance wordt, ook om hiermee op te komen voor 
Amsterdammers die wél op een legale manier naar een woning zoeken. 
 

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Forum voor 

Democratie, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van 

Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen: 

 
1. Kan het college de kraak op de Van het Hofflaan bevestigen? 

 

2. Is er aangifte gedaan door de eigenaar van het pand? 

 

3. Op welke termijn gaat het pand ontruimd worden? 

 

4. Welke bestemming heeft het pand? 

 

5. Zijn er naast de kraak andere illegale activiteiten geconstateerd? Is er bij de kraak 

schade aangericht? 

 

6. Zijn er naast de kraak andere openbare ordeverstoringen geconstateerd? 

 

7. Is het college het met de fractie van Forum voor Democratie eens dat kraken 

illegaal is, en dat er na aangifte zo snel mogelijk ontruimd moet worden? 

 

8. Is er contact tussen de politie en/of gemeente en de omwonenden geweest en 

worden omwonenden geholpen bij eventuele overlast? 

 



 2

9. Klopt het bericht dat de politie ter plaatse is geweest, en klopt het dat de krakers 

van de politie mochten blijven? Zo ja, wat is er precies aan de krakers door de 

politie gemeld? 

 

 

Het lid van de gemeenteraad, 

 

A. Nanninga 

 
 


