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Onderwerp 

 
Aanvullende schriftelijke vragen van het lid Poot inzake een kraak in de 

Watergraafsmeer 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragenstelster: 

 

Volgens AT5 zou er op zondagavond 4 augustus een pand aan de Van ’t Hofflaan in 

de Watergraafsmeer zijn gekraakt. Volgens de berichtgeving van 5 augustus jl. zou 

de politie het pand hebben bezocht, maar hoefde de krakers het pand niet te 

verlaten.1  

 

De fractie van de VVD wil dat het voorkomen en bestrijden van kraken een prioriteit 

wordt, aangezien kraken overlast en een sterk gevoel van onrechtvaardigheid met 

zich meebrengt voor omwonenden en voor Amsterdammers die op een legale manier 

een woning zoeken. 

 

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de VVD, op 

grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de 

volgende aanvullende schriftelijke vragen op de schriftelijke vragen van het lid 

Nanninga, namens de fractie van forum voor Democratie. 

 

1. Wanneer was de politie ter plaatse? Was dit tijdens de kraak of nadat de kraak 

had plaatsgevonden? 

 

2. Wat is er bekend over de personen die dit pand hebben gekraakt? 

 

3. Worden deze personen verdacht van huisvredebreuk of inbraak? 

 

4. Heeft het OM een ontruimingsbevel opgesteld voor dit pand? Zo ja, hoe is er 

gereageerd door de krakers op dit bevel? 

 

5. Zijn er afspraken gemaakt door de politie met de krakers? Zo ja, welke? 

 

6. De landelijke fracties van de VVD en het CDA hebben een wetsvoorstel ingediend 

om gemeenten de mogelijkheid te geven om drie dagen na een kraak alvast te 

ontruimen, zodat bij een eventueel beroep een uitspraak van de rechter niet hoeft 

te worden afgewacht in de situatie waarin de krakers in het pand verblijven. Is het 

college van plan om van deze mogelijkheid gebruik te maken als deze wet wordt 

aangenomen? Graag een toelichting.  

                                                   
1 https://www.at5.nl/artikelen/195939/pand-gekraakt-in-de-watergraafsmeer 
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Het lid van de gemeenteraad, 

M.C.G. Poot 


