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Meer dan twintig jaar geleden verhuisde de rechtbank naar de Parnassusweg. En nu
duidelijk is geworden dat we de komende jaren in deze omgeving een nieuw onderkomen
kunnen bouwen, blijven we waarschijnlijk ook de komende twintig jaar hier.

Een goed moment om nader kennis te maken met onze directe omgeving. We nodigen u als
buurtbewoner daarom met veel plezier uit voor een speciale bijeenkomst.

Dus: wilt u eens een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank? Wilt u zelf een
oordeel vormen over zaken die in de rechtbank spelen? Of wilt u eens op informele wijze
van gedachten wisselen met Amsterdamse rechters?

Dat kan op dinsdagavond 10 september aanstaande. Tussen 19.00 en 22.00 uur kunt u
binnenlopen. Deze avond heeft een exclusief karakter en is speciaal bedoeld voor
buurtbewoners en ondernemers in de directe nabijheid van het gerechtsgebouw.

We hebben een uitgebreid programma samengesteld. Zo zullen er een strafzaak, een
familiezaak en een arbeidsrechtszaak worden nagespeeld. Na deze zittingen nodigen wij u
uit om over de behandelde onderwerpen en de uitspraken in gesprek te gaan met de
rechters. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen aan rechters en leden van
het gerechtsbestuur. Ook kunt een rondleiding volgen door de rechtbank en het cellenblok
en op de foto gaan in toga.

De rechtbank hoopt op uw komst. Indien u zeker wilt zijn van een plaats kunt u zich
aanmelden door middel van een e-mail aan info.rechtbankamsterdarn@rechtspraak.nl.

Voor meer informatie kunt u via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadressen contact
opnemen met de medewerkers van de afdeling Voorlichting & Communicatie van de
Rechtbank Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

Amste


