
Afqegeven met ontvanqstbevestiqinq

§Í{s Aan: Burgemeester en Wethouders
van Heusden,
t.a.v. burgemeester Jan Hamminq
Postbus 41,5250 AA VlijmenEcologisch Kennis Centrum B.V.

't Achterom 9a, 549í XD, Sint-Oedenrode.
Gorr. Adres: Hazendansweg 364,
3520 te Zonhoven (België)

Zonhoven 19 januari 2015

Ons kenmerk: DijkFitters I 1901201 S|VZ
Uw besluit d.d. 1 februari 2013

Geachte College van burgemeester en wethouders, voor deze burgemeester Jan Hamming;

Ondergetekenden:
- P.M. van Dijk, wonende aan de Scheidingstraal S,5l54 AE te Elshout;
- J.H. van Dijk- Fitters, wonende aan de Scheidingstraat 5, 5154 AE te Elshout;

(hierna: Van Dijk c.s.)zijn vanaf 1 februari20'13 in zeer ernstige mate het slachtoffer van hun

àudgetcoaching Oooi dó Kredietbank Nederland, waardoor zij in grote financiële problemen zijn

gekómen. Om àts gevolg van deze vorm van budgetcoaching niet al hun hebben en houden kwijt te

iaken hebben zij hét Ecólogisch Kennis Centrum 8.V., kantoor houdende te Sint-Oedenrode aan 't

Achterom 9a, S4gt XD, voór deze ing. A.M.L. van Rooij wonende op het adres Hazendansweg 364,

3520 te Zonhoven (België), gemachtigd om de onderste steen boven te krijgen en alle reeds

aangerichte schade en nog aan te richten schade te verhalen op het verantwoordelijk college van

burgemeester en wethouders van Heusden. De feiten zijn als volgt:

25 ianuari 2013: Van Dijk c.s. ging naar Juvans in Drunen, vanwege hun oudste zoon Andres,

vanA/vege z11n drukzijn. Zij hebben daarover een gesprek gehad met maatschappelijk werkster

Hanneke Schilt. Met de diukte van hun zoon heeft Hanneke Schilt niets gedaan. Tijdens dat gesprek

hebben zij het ook gehad over hun inkomenssituatie en vertelde haar dat zij in het bezit zijn van een

koopwonihg, waarop een hypotheek rust bij de Rabobank. Na hun inkomenssituatie te hebben

uitgelegd aàviseerde zij daarvoor een schuldhulpverleningsaanvraag in te dienen, wat door haar kon

*o-rO"rigeregeld. Dit isook mogelijk met een koopwoning vertetde Hanneke Schilt hen. Om die reden

heeftzij ni; nrietd.d.25 januari2013 hen uitgenodigd voor het bijwonen van de informatieavonden op

29 januari-,5,19 en 26 februari 2013. Betreffende uitnodigingsbrief d.d. 25 januari 2013 vindt u

hieronder ingelast:
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1 § JAN 2015

Sommatie tot het nemen van een besluit om vóór uiterliik 1 februari 2015 te hebben beslist:

1. dat een voorlopige schadevergoeding van € 10.000,- wordt betaald aan P.M. van Dijk en J.H.

van Dijk- Fitters, wonende aan de Scheidingstraat 5, 5'l 54 AE te Elshout;

2. dat met het Ecologisch Kennis Centrum B.V., voor deze ing. A.M.L. van Rooij wonende op het

adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België), als gemachtigde, een afspraak wordt

belegd om afsprakente maken over de door de gemeente Heusden te betalen totale schade;

daar al die schade, welke met de dag groeit, het gevolg is van het vanaf 1 februari 2013 in ernstige

mate overtreden van de op 9 februari 2012 door huidig minister van Veiligheid en Justitie lvo Opstelten

(WD) namens de Staat der Nederlanden ondertekende Wet gemeenteliike schuldensanering door

burgemeester en wethouders van Heusden.

Bevat 56 blz. met 2 3 blz). totaal: 59 blz.
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