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Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)

Ons kenmerk: Schreu/1 9022015/som

Per fax 024-3606026

Mr. F.A.M. KnÍppe.
Advocaat bij Dirkzwager
Advocaten & Notarissen
Postbus 55
6500 AB Ni jmegen.

Zonhoven: 19 februari  2015

Sommatie aan de voor de qemeente Heusden optredende advocaat Mr. F.A.M. KnÍppe om op grond
van de inhoud van deze sommatie:

1 .  uw verzoek d.d. 16 februari  20'15 ex art ikel .  54a onteigeningswet (OW) aan de rechtbank
Oost-Brabant (Stuk 1) en

2. uw dagvaarding 16 februari  2015 aan de rechtbank Oost-Brabant (Stuk 2);
vóór ui ter l i ik 21 februari  2015 te hebben ingetrokken en dat schri f tel i jk te hebben bevest igd aan het
Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  welke ook aan ekc.avanrooi i@gmail .com per e-mai l  kan worden
verstuurd.

Deze sommatie bevat 3 pagina's. Bijbehorende stukken 1 tlm 14 kunt u lezen in de e-mail versie

Geachte advocaat Mr. F.A.M. KnÍppe,

Hierbi j  r icht het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD te
Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooi j ,  vanaf '1 januari  20'11 wonende op zi jn
hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) als gemacht igde van:

- P.F.M. Schreuder,  Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeq;
- C.A.P.M. Schreuder,  Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout;
-  A.F.L.M. Schreuder,  De Vutter 3,5251 BD 's-Hertogenbosch;

(hierna: cl iënten) zich met de volgende inhoudel i jk gemotiveerde sommatie tot  u persoonl i jk,  omdat u
de afspraak van uw kantoorgenoot om ons daarover gisteren terug te bel len niet bent nagekomen, wat
wij uitermate betreuren.

Inzake Wiiksestraat 3 te Heusden laten wi j  u de volgende door burgemeester en wethouders van
Heusden voor u achtergehouden informatie toekomen:

Hoqer beroep Raad van State. afdeling bestuursrechtspraak.

Inzake WrlKsestraat 3 te Heusden hebben wi j  als gemacht igde van cl iënten bi j  br ief  d.d. 4 februari
2015 (kenmerk: Schreu/04022015/HB) hoger beroep ingediend tegen de ui tspraak SHE 1412888 WET
V66 van 30 december 2014 van de rechtbank OosfBrabant bi j  de Raad van State, afdel ing
bestuursrechtspraak (Stuk 1). Bij brief d.d. 6 februari 2015 heeft de Raad van State de ontvangst van
ons hoger beroepschri f t  d.d. 4 februari  2015 bevest igd en in behandel ing genomen onder nummer:
201501089/1/A1 (Stuk a). Het verschuldigde griffierecht van € 246,- EURO is op 1 7 februari 2015
betaald aan de Raad van State (Stuk 5). Alvorens tot onteiqeninq van de Wiiksestraat 3 kan
worden overqeqaan zal eerst door de Raad van State. afdelinq bestuursrechtspraak. op dit
hoqer beroepschri f t  moeten zi in besl ist .

Beroep rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrechtspraak

Inzake Wijksestraat 3 te Heusden hebben wi j  als gemacht igde van cl iënten bi j  br ief  d.d. 7 december
2014 (kenmerk: Schreu/}712201418)beroep ingediend tegen het op 29 oktober 2014 verzonden
beslui t  d.d. 28 oktober 2014 van burgemeester en wethouders van Heusden (Stuk 6).  Bi j  br ief  d.d. 9
december 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant de ontvangst van ons beroepschrift d.d. 7 december
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2015 bevest igd en in behandel ing genomen onder zaaknummer: SHE 1414345 WET V35 (Stuk 7).  Bi j
br ief  d.d. 11 december 2015 hebben wi j  van het Landel i jk Dienstencentrum de NOTA ontvangen Het
verzochte gr i f f ierecht van € 165,- EURO is t i jd ig betaald. Overeenkomstig de br ief  d.d. g december
2014van de rechtbank Oost-Brabant hebben wi jons beroepschri f t  binnen vierweken bi j  br ief  d.d. b
januari  2015 inhoudel i jk gemotiveerd met aanvul lende gronden (Stuk 8),  welke op 5 januari  201S met
een ontvangststempel onder in de kelder van de rechtbank Oost-Brabant is ingeleverd (Stuk 9).
Alvorens tot onteiqening van de Wiiksestraat 3 kan worden overoeqaan zal eerst door de
rechtbank Oost-Brabant. sector bestuursrecht. op dit beroepschrift moeten ziin beslist.

Beklaq art ikel  12 Rv bi i  het Gerechtshof 's-Hertoqenbosch

Zonder de uitspraak SHE 1 412888 WET V66 van 30 december 2014 van de rechtbank Oost-Brabant
te hebben afgewacht heeft  Arno van den Dunqen, directeur Sloop- en Grondwerken Arno van den
Dungen 8.V.,  Lambertusstraat 11A,5256 TB, Hedikhuizen, zonder schri f tel i jke opdracht van de
gemeente Heusden en zonder de daarvoor wettel i jk verpl ichte sloopvergunning
(omgevingsvergunning) in str i jd met het inkoopbeleid van de gemeente Heusden, zonder
voorafgaande melding aan cl iënten, hun woning Wijksestraat 3 op hun grondeigendommen gesloopt
en de bouwresten afgevoerd. Daartegen hebben de volgende (rechts)personen:

- P.F.M. Schreuder,  Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg;
- C.A.P.M. Schreuder,  Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout;
-  A.F.L.M. Schreuder,  De Vutter 3,5251 BD 's-Hertogenbosch;
- Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD te Sint-

Oedenrode, namens dezehaar directeur A.M.L. van Rooi j ,  als pol i t iek vluchtel ing vanaf 21
april 2010 noodgedwongen onafgebroken verblijvend in België en vanaf 1 januari 2011
wonende op zi jn domici l ie adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) als
gemacht igde van P.F.M. Schreuder,  C.A.P.M. Schreuder,  A.F.L.M. Schreuder;

bi j  br ief  d.d. 30 november 20'14 (kenmerk: Schreu/3}1120141AG)strafaangif te gedaan bi j  de
hoofdoff ic ier van just i t ie mr. A.J.A"M. Nieuwenhuizen van het arrondissementsparket OosfBrabant
tegen de volgende (rechts)personen (Stuk 10):

-  Arno van den Dungen, directeur Sloop- en Grondwerken Arno van den Dungen 8.V.,
Lambertusstraat 114, 5256 TB, Hedikhuizen;

- Sloop- en Grondwerken Arno van den Dunsen B.V. ( inschri jv ing KvK: '16090061),
Lambertusstraat '114, 5256 TB, Hedikhuizen:

- Anne-Marie Verwi is jur idisch adviseur handhaving gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA
Vli jmen;

- J.A.J. van der Ven, secretar is en directeur van de gemeente Heusden als publ iekrechtel i jke
rechtspersoon Postbus 41, 5250 AA Vl i jmen;

- De semeente Heusden, als publ iekrechtel i jke rechtspersoon Postbus 41,5250 AA Vl i jmen;

Zonder inhoudel i jke motiver ing heeft  de hoofdoff ic ier van just i t ie mr. A.J.A.M" Nieuwenhuizen van het
arrondissementsparket Oost-Brabant bi j  br ief  d.d. B december 2014 (kenmerk: 5190-14)
strafvervolging afgewezen (Stuk 11).  Tegen deze afwi jz ing is bi j  br ief  d.d. 22 december 2014
(kenmerk: Schreu/221 2201 IAK) beklag art ikel  12 Rv ingediend bi j  het Gerechtshof 's-Hertogenbosch

(Stuk 12).  Bi j  br ief  d.d. 29 december 20'14 (kenmerk: K1 410717) heeft  het Gerechtshof 's-

Hertogenbosch de ontvangst van di t  k laagschri f t  schr i f tel i jk bevest igd en in behandel ing genomen
(Stuk 13).  Alygrens tot onteiqeninq van de Wiiksestraat 3 kan worden overqegaan zaleerst
door het Gerechtshof 's-Hertoqenbosch op dit klaaqschrift moeten ziin beslist.

Voornemen kostenbeschikkinq van burqemeester en wethouders van Heusden

Bi j  br ief  d.d. 10 februari  2015 (nummer: 00352009) heeft  Anne-Marie Verwi js namens burqemeester
en wethouders van Heusden aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. haar voorgenomen
kostenbeschikking aan cl iënten laten toekomen, waarin is besl ist  dat c l iënten voor bovengenoemd
door directeur Arno van den Dunqen gepleegde misdri j f  € 632,89 EURO aan Sloop- en Grondwerken
Arno van den Dungen B.V. moet betalen, omdat hi j  d i t  misdr i j f  heeft  gepleegd in samenspanning met
Anne-Marie Verwi js ( jur idisch adviseur handhaving) en J.A.J. van der Ven (secretar is en directeur)van
de gemeente Heusden (Stuk 14). Hiermee is het bewijs geleverd dat het plegen van zware misdrijven
in de gemeente Heusden door de gemeente Heusden goed worden betaald en burgemeester en
wethouders van Heusden dat met een kostenbeschikking verhaalt op de slachtoffers van het door
Arno van den Dungen gepleegde misdri j f .  f  ot24 februari  2015 kunnen cl iénten tegen deze
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voorgenomen kosten beschikking d.d. 10 februari  2015 zienswi jzen worden ingediend, wat wi j  als
gemacht igde van cl iênten ook zul len doen. Tegen de besl issing daarop van burgemeester en
wethouders van Heusden kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank OoslBrabant. Alvorens
tot onteigening van de Wijksestraat 3 kan worden overgegaan zal eerst door de rechtbank
Oost-Brabant op dit op komst zijnde beroepschrift moeten zijn beslist.

Conclusie:

Lopende de hierboven opgesomde bestuursrechtelijke en strafrechtelijke rechtszaken bent u als
gemacht igd advocaat van burgemeester en wethouders van Heusden niet bevoegd tot inwi l l ig ing en
het in behandel ing nemen van het door de gemeente Heusden (via Dirkzwager advocaten &
notar issen) ui tgevaardigde:

L verzoek d.d. 16 februari  2015 ex art ikel .  54a onteigeningswet (OW) aan de rechtbank Oost-
Brabant  (S tuk  1)  en

2. dagvaarding d.d. 16 februari  2015 aan de rechtbank Oost-Brabant (Stuk 2);
Dit  des te meer u, z i jnde advocaat Mr. F.A.M. KnUppe, dan onderdeel gaat ui tmaken van deze
georganiseerde misdaad, welke bi j  het Gerechtshof 's-Hertogenbosch met beklag art ikel  12 Rv in
behande l ing  is .

Wii  sommeren de voor de gemeente Heusden optredende advocaat Mr. F.A.M. KnÍppe dan ook om
op grond van de inhoud van deze sommatie:

1. uw verzoek d.d. 16 februari  2015 ex art ikel .  54a onteigeningswet (OW) aan de rechtbank
Oost-Brabant (Stuk 1) en

2. uw dagvaarding '16 februari 2015 aan de rechtbank Oost-Brabant (Stuk 2);
vóór ui ter l i ik 21 februari  2015 te hebben ingetrokken en dat schri f tel i jk te hebben bevest igd aan het
Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  welke ook aan ekc.avanrooi i@gmail .com per e-mai l  kan worden
verstuurd.

In afwacht ing van uw besl issing vóór ui ter l i ik 21 februari20l5 hierop, verbl i jven wi j ;

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V
Voor deze

Ing .  A .M.L .  van  Roo i j
Directeur
e-mai l  :  ekc.avanrooi i@qmail .com
Corr.  adres: Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (Belgiè)

cc
- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg;
- C.A.P.M. Schreuder,  Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout;
-  A.F.L.M. Schreuder,  De Vutter 3,5251 BD 's-Hertogenbosch;

PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning
op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij
een kopie van deze nadere stukken laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in
Utrecht (www.deqroenen.nl)  en bi j  de Europese De Groenen, afdel ing België (www.desroenen.eu),
op internet laten plaatsen.
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