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CHECKLIST KRAKEN

VOORBEREIDEN KRAAK
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Neem zoveel mogelijk informatie en achtergronden 		
over kraken tot je, zodat je beslagen ten ijs komt.
Bedenk waar je wilt wonen en met wie.
Zoek mogelijk kraakbare lege panden.
Zoek de achtergronden uit van de potentieel te kraken
objecten, let wel op het niet uitlekken van je plan.
Selecteer uit je lijst het object dat het meest voldoet
aan je wensen wat betreft kansen om te blijven,
geschiktheid voor de functie(s) die je er wilt vestigen
en/of politieke doelstelling.
Bereidt de kraak praktisch voor, verzamel spullen en
spreek je plan door, eventueel met andere krakers en/
of een kraakspreekuur.
Overweeg of je juridische hulp nodig hebt van
bijvoorbeeld een advocaat.
Wil je iets duidelijk maken met je kraak, overweeg dan
publiciteit te zoeken ten tijde van je kraak of erna.
Maak een buurtbriefje voor de kraakactie om
buurtbewoners in te lichten over de kraak en je
beweegreden om juist dat pand te kraken.
Zorg voor voldoende mensen bij de kraak en spreek
de taakverdeling goed door.
Kraak!
Breng eventueel verdedigingen aan tegen ongewenste
indringers.
Hou je ruimte constant bezet totdat de kans op direct
gevaar minder is geworden.
Bewoonbaar maken dmv schoonmaken, opknappen,
nutsvoorzieningen aansluiten of herstellen.
Knok voor behoud van je pand door actie te voeren 		
op bijvoorbeeld politiek, juridisch en/of publicitair vlak.
Overweeg te streven naar legalisatie.
Bedenk hoe je jezelf en anderen wilt organiseren om
toekomstige kraakacties met goed gevolg te kunnen
voeren.

Uitzoekwerk:
observatie
duur van de leegstand/laatste gebruik
bestemming volgens bestemmingsplan
rechthebbenden: eigenaar, betrokkenen en
hun adressen kadasterpapieren
Kamer van Koophandel
plannen: te huur/te koop (bord, advertenties en internet)
plannen: vergunningen/ aanvragen/ aanschrijvingen
telefoontje/bezoek bouw en woning toezicht
advertenties regioblad/ stadsblad
bezoek wijkcentrum, mogelijk gesprekje met buren.
monumentale status
verder te regelen:
verklaring inkomen en vermogen
advocaat
verzameladres
mobilisatie voor daadwerkelijke kraakaktie
spullen:
kopies van papieren mbt het pand, de eigenaar en
de duur van de leegstand
(mogelijk) concept kortgeding tegen de staat
eventueel van belang zijnde jurispudentie, uitspraak van het
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breekgereedschap, schat in wat je denkt nodig te hebben
slot(en) en gereedschap om het in te zetten, reparatiemateriaal.
kraaksetje: tafel, bed en stoel

CHECKLIST KRAKEN

AFSTREEPLIJST KRAKEN

makelaar/aannemer en hun adressen

barrikademateriaal (bijv. platen, bedspiralen, bouwstempels) en
gereedschap om het vast te zetten
vervoer van de spullen
buurtpamfletje, spandoeken en evt. persbericht
licht, kaarsen en stoppen
eten en drinken
bezettingsrooster en alarmlijst
Rolverdeling:
woordvoerder bij het verzamelen
brekers
binnenploeg
politiewoordvoerder, met het telefoonnummer
van de politieuitkijk
media woordvoerder
bezettingploeg voor eerste dagen

