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Tot de bodem
Decennialang procederen ze al tegen 
elkaar: bewoners en stadsdeel.
Lars Kuipers

Zo’n lange strijd verbindt, en dus 
zijn de bewoners vandaag allemaal 

komen opdagen bij het kort geding dat 
het stadsdeel heeft aangespannen. Dat 
draait om ontruiming van een stuk van 
hun tuintjes. Die tuintjes zijn weliswaar 
niet hun eigendom, maar ze hebben ze 
al tientallen jaren in gebruik. Lang was 
Amsterdam-Noord een soort Siberië, 
maar nu heeft de gemeente ze nodig 
voor het aanleggen van een voetpad, een 
fietspad en een groenstrook.
 De pleidooien zijn een battle van 
onuitgesproken boodschappen. Tussen 
de regels door zegt de advocate van de 
gemeente: deze mensen procederen je 
het graf in en dat kost de gemeenschap 
klauwen met geld. De verborgen bood-
schap van de advocaat van de bewoners: 
rechter, laat u zich toch niet door de 
gemeente voor het karretje spannen.
 De advocate van de gemeente recon-
strueert uitvoerig de decennialange juri-
dische verwikkelingen over de tuintjes; 
een lange weg langs bestuursrechters 
die eindigde bij de Raad van State, die 
het bestemmingsplan onherroepelijk 
verklaarde en bepaalde dat het fietspad 

en de groenstrook er mochten komen. 
Daarna, dacht de gemeente, zou het 
wel uit zijn met het verzet. Niet dus, en 
inmiddels is er gloeiende haast bij, want 
de planning is strak en er dreigen ton-
nen extra kosten.
 De advocaat van de bewoners gooit 
het over een heel andere boeg. Hoezo 
spoedeisend belang? In januari staat 
een hele dag voor de bodemprocedure: 
descente en comparitie achter elkaar. 
‘Als u nu doet wat de gemeente vraagt, 
betekent dat een dikke streep door de 
bodemprocedure. De bewoners hebben 
allemaal opstallen staan in de betwiste 
strook. De gemeente vraagt u nu om 
uw collega links of rechts te passeren. 
Uw oordeel dient terughoudendheid en 
behoedzaamheid te bevatten’.
 En vervolgens kondigt hij maar vast 
aan dat de bewoners alles uit de kast 
zullen halen om de kap van de bomen in 
de strook tegen te houden.
 Later die dag neemt de rechter ter 
plekke een kijkje. Zo ziet ze zelf dat de 
meeste tuinhuisjes en schuurtjes staan 
in de strook die de gemeente ontruimd 
wil hebben. Als ze de gemeente nu laat 
ontruimen, komen die huisjes nooit 
meer terug en rijdt ze de bodemrechter 
in de wielen. De gemeente, bepaalt de 
rechter, moet nog even geduld hebben.

Meer weten? Lees een langere versie van dit  
rechtbankverslag op advocatenblad.nl.

MASTERCLASS 
STORyTELLING ALS  
MOTOR VOOR 
VERANDERING 
Tijdens deze bijeenkomst gaat storyteller Theo 
Hendriks in op de fijne kneepjes van storytelling, 
en wordt de manier verkend waarop je het 
verhaal van je organisatie kunt ontwikkelen 
en vertellen. Want veel veranderingen komen 
volgens de organisator niet tot bloei, beklijven 
niet in de eigen organisatie. Waarom? Omdat de 
goede bedoelingen, de nieuwe koers, de visie 
voor morgen verpakt zijn in gortdroge plannen 
en saaie presentaties. Hoe dat anders kan, vertelt 
Hendriks in de masterclass.
Datum: 13 januari 2015 van 15.45 – 18.15 uur.
Kijk voor meer informatie op:  
http://www.willconnects.com/masterclass-4/.

DE RECHTSPRAAK  
VAN MORGEN
Het programma Kwaliteit en Innovatie 
rechtspraak (KEI) van het ministerie van Veiligheid 
en Justitie en het programma KEI van de 
Rechtspraak organiseren dit KEI-congres met als 
thema ‘De rechtspraak van morgen’. Professor 
Richard Susskind is keynote speaker op het 
congres. Te gast zijn minister Ivo Opstelten van 
Veiligheid en Justitie en voorzitter Frits Bakker van 
de Raad voor de rechtspraak. 
Datum: 29 januari 2015 vanaf 11.00 tot 17.00 uur. 
Locatie: Beurs-World Trade Center, Beursplein 37, 
Rotterdam. 
Kijk voor meer informatie op:  
http://www.derechtspraakvanmorgen.nl/.
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