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ITv aRIÊF VAN:

BEHANOELO DOOR:

ONoÊRwÉRP:

AAt{TAL BULAGET'I:

DATUM:

VERz.

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
A.M.L. van Rooij
Hazendansweg 36A
3520 ZONHOVEN

003s2009

Anne-Marie Verwijs
afschrift voornemen kostenbeschikkino
2
10 februari 20í5
10 februari 201 5

Geachte meneer Van Rooij ,

Hierbij stuur ik u als gemachtigde van de heren C.A.P.M. Schreuder, P.F.M.
Schreuder en A.F.L.M. Schreuder een afschrift van de brief van het college van
6 februari 2015. Kortheidshalve verwijs ik u naar de inhoud van de bijlage.

Vragen
Heeft u nog vragen of wenst u verdere uitleg, neem dan gerust op dinsdag,
donderdag of vrijdag contact met mij op via het vijfcijferig telefoonnummer 14073.
Houdt u het kenmerk van deze brief bij de hand? Dan kunnen wij uw vraag beter
en sneller beantwoorden.

Hoogachtend,
namens het college van Heusden,

Anne-Marie Verwijs
Juridisch adviseur handhavino

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend vooÍ het doel waaÍtoe zij zijn veÍstrekt.
Indien u daarover inhoudêli jk meer wilt weten kunt u contact opnemen met dê behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)

PoSTADRES

Gemeente Heusden
Postbus 41

5250 M Vlijmen

BEZOÊKÁDRESSEN

Julianastraat 34
Vlijmen

r 14073
F (073) 5í3 í7 99

E INFO@HEUSDEN.NL

DTGITML LoKET
www.heusden.nl

EANKRELÁTIE

NL548NGH0285003909



G E r ; E E f ! ' i :

$4ffiusffiHr'{

C.A.P.M. Schreuder, P.F.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder
Kerkstraat 30
5154AP ELSHOUT

oNs KENMERK; 00352009
Uw KENMERK:

Uw BRIEF vAN:

BÊHANoELD DooB: Anne-Marie Verwijs
oNDERwERp: voornemen kostenbeschikking
AANÍAL BTJLAGÉN: 1

DaÍuM; 6 Íebruari 201 5
VÊRZ.

VËRZONDEN 18 FEB,2015

Geachte heren Schreuder.

Op 17 november 2014 hebben wi j  bestuursdwang toegepast.  Wij  z i jn van plan om

de hoogte van de verschuldigde kosten van bestuursdwang vast te stellen.
Hierover oaat deze br ieÍ .

Last onder bestuursdwang

Bij  beslui t  van 1 apri l2014 hebben wi j  u een last onder bestuursdwang opgelegd

tot het s lopen van het bouwwerk aan de Wijksestraat 3 in Heusden. In di t  beslui t

staat dat de toepassing van bestuursdwang geheel op uw kosten plaatsvindt.

Omdat u niet binnen de gestelde termi jn aan de last heeÍt  voldaan, hebben wi j  op

17 november 2014 het bouwwerk met toepassing van bestuursdwang gesloopt.

Kosten bestuursdwang

De kosten van bestuursdwang bedragen € 632,89 inclusief BTW. Een kopie van de
PosraDRES t.

Gemeente Heusden ràctuur van het bedrijf dat voor ons de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd, treÍt
Postbus4l ' ,  a ls bi j lage bi jdeze br ieÍ  aan. Op deze kopie zi jn de namen van de medewerkers

5250 AA Vli imen'  
weggelakt en vervangen door medewerker 1 en 2.

BEzOEKÁDRÉSSÉN

Jul ianastraat 34
Vri jmen De toepassing van bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtreder,  tenzi j

deze kosten redel i jkerwi jze niet of  niet  geheel te zi jnen laste behoren te komen
(art ikel  5:25, l id 1 Algemene wet bestuursrecht,  Awb). In di t  geval is niet  gebleken

r  14073
,  ror.ru, . , i*  van fei ten of omstandigheden op grond waarvan de kosten van bestuursdwang
É rNFo@HEUso€NNL niet voor uw rekeninq zouden horen te komen.

OIGITAAL LoKET

www.heusden.nl

.  BANKRELATIE

NL548NGH0285003909

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend vcor het doel daartoe zii zl jn verstrekt.
Indren  u  daarover  inhoude l i i k  meer  ! i l l , !e ten  kunt  u  contac t  opnemen met  de  behande lend ambtenaaí
vzr af;ze gemegnte (ry'/et Beschermifg P--rsoonsgi:geven:1, arfikêl 33 en 3.1)
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Voornemen kostenbeschi kki ng

Wij zijn van plan de hoogte van de kosten van bestuursdwang vast te stellen op

een bedrag van € 632,89 en dit bedrag in te vorderen (artikel 5:25, lid 6 Awb).

Voordat wij hiertoe overgaan, stellen wij u in de gelegenheid om binnen twee

weken na de verzenddatum van deze brieÍ de kosten te betalen door bijschrijving

van een bedrag van € 632,89 op (IBAN) rekeningnummer NL54 BNGH

O2B5 003 909 ten name van gemeente Heusden, onder vermelding van

"bestuursdwang Wijksestraat 3".

Zienswijze

Binnen de hiervoor genoemde termi jn van twee weken kunt u uw zienswi jze over

di t  voornemen schri f tel i jk oÍ  mondel ing kenbaar maken (art ikel  4:B Awb). Onze

voorkeur gaat uit naar een schriÍtelijke zienswijze.

Deze brief is geen besluit in de zin van de Awb waartegen bezwaar en beroep

openstaat.

Vragen
Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met Anne-Marie Verwijs van het

cluster Vei l igheid en handhaving. Zi i  is bereikbaar op dinsdag, donderdag en

vri jdag via het v i j fc i j fer ig telefoonnummer 14073.

Afschrift
Deze br ief  stuurden wi j  ook naar de heer P.F.M. Schreuder,  Haarsteegsestraat 97

in Haarsteeg, de heer A.F.L.M. Schreuder,  De Vutter 3 in 's-Hertogenbosch en

naar uw gemacht igde.

Hoogachtend,
he t  co l lege van Heusden,

de secretaris, de burgemeester,

---.:á-

r .  J.T.A.J. van der Verv. ' d rs .  J .  Hamming
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Lambertusstraat 1 1a

5256 TB Hedikhuizen

| 8AN NL45RABOo1 21 794482

G R O N

Gemeente Heusden

Postbus 41

5250 AA VLIJMEN

ouR 9168
Sloopwerk Wijksestraat Heusden

NEKRE

Telefoon: 041 6'660636

E-mail: info@a rnovddungen.nl

Factuur voor:

Project:FacluuÍdatum

Debiteurnummer
Factuurnummer

Ordernummer

20-11-2014

1 00038
201 40435

10138

17-11-14' t 7 -1  1 -14
17 -1  1 -14

Betreft : Sloop Wijksestraat Heusden

Doosan DX 160 +sorteee*niiper
lnecie\$gíKaj I
mec\ewQÍkÈr ,L

Betalen op bankekening:

0't2-t794482 € 632,89

Winst & Risico (10%)

Totaal ex. BTW

Totaal BTW

Totaal

€
€
€
€

47,55

523,05
109,84

632,89

BETALING BINNEN 3 WEKEN NETTO

Altê oveíeênkcGten en tmslres wcíden dcor ons angêgaan oveíe€nxcÍÍrsdg onze leveflngs. en b€talingsvooMaafden, gedeFoneeÍd ondeí n(.2,1ffi en?3?Íf,a

ter oriffiê van Ce AÍrondisffirseclttbánk te Zwolle. lncesilíevm Dii d€ k:roí ff ksciÉnd€l lê'9|{eÍtooenb€h ondêr nt. 16C9CC61' BTr'V ní' NLBC663í{iÍ}8o1


