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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  

3520 te Zonhoven (België)   
                               

Afgegeven met ontvangstbevestiging 
en Per fax (073) 513 17 99 

 
Burgemeester en wethouders  
van de gemeente Heusden  
t.a.v. voorzitter mr. Jan Hamming 
Postbus 41, 5250 AA, Vlijmen 

(e-mail: info@heusden.nl) 

Zonhoven: 21 februari 2015  
Ons kenmerk: Schreu/21022015/zw 
 

Zienswijze aan burgemeester en wethouders van Heusden tegen uw op 10 februari 2015 verzonden 
voornemen kostenbeschikking d.d. 6 februari 2015 (nummer:00352009), waarin wordt geëist dat de 
slachtoffers van een misdrijf € 632,89 EURO moeten betalen aan Arno van den Dungen, directeur 
Sloop- en Grondwerken Arno van den Dungen B.V. die in samenspanning met een vanuit de 
gemeente Heusden opererende criminele organisatie met het slopen van de Wijksestraat 3 te 
Heusden, lopende meerdere daarop lopende beroepsprocedures bij de rechtbank Oost-Brabant, 
zonder schriftelijke opdracht van de gemeente Heusden, zonder de daarvoor wettelijk verplichte 
sloopvergunning (omgevingsvergunning), in strijd met het inkoopbeleid van de gemeente Heusden, 
zonder voorafgaande melding aan cliënten, een zwaar misdrijf heeft gepleegd; 
met als eis dat wordt beslist dat de in geding zijnde voorgenomen kostenbeschikking van € 632,89 
EURO bij besluit wordt ingetrokken omdat tegen de bestuursdwang, waarop de voorgenomen 
kostenbeschikking van € 632,89 is gebaseerd, nog een hoger beroep loopt bij de Raad van State 
onder nummer: 201501089/1/A1 waarop eerst de uitspraak moet worden afgewacht;  
met tevens de eis om vóór uiterlijk 24 februari 2015 te hebben beslist dat op grond van de inhoud 
van deze zienswijze de namens uw college door uw juriste Gronnak-Beset gegeven opdracht aan de 
advocaten mr. Hanna Zeilmaker en mr. F.A.M. Knűppe van Dirkzwager advocaten & notarissen te 
Nijmegen om:  

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

2. uw dagvaarding d.d.16 februari 2015 aan de rechtbank Oost-Brabant (Stuk 2); 
is ingetrokken en de uitspraak van het zo nodig daarop volgende beroep bij de rechtbank Oost-
Brabant wordt afgewacht, alvorens tot voortzetting van uw meest misdadige onteigeningsprocedure 

Wijksestraat 3 te Heusden in samenspanning met de volgende rechtspersonen:  
- mr. Hanna Zeilmaker, advocaat van Dirkzwager advocaten & notarissen te Nijmegen; 
- mr. F.A.M. Knűppe, advocaat van Dirkzwager advocaten & notarissen te Nijmegen; 
- Arno van den Dungen, directeur Sloop- en Grondwerken Arno van den Dungen B.V., 

Lambertusstraat 11A, 5256 TB, Hedikhuizen; 
- Sloop- en Grondwerken Arno van den Dungen B.V. (inschrijving KvK:16090061), 

Lambertusstraat 11A, 5256 TB, Hedikhuizen; 
- Anne-Marie Verwijs juridisch adviseur handhaving gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 

AA Vlijmen; 
- J.A.J. van der Ven, secretaris en directeur van de gemeente Heusden als publiekrechtelijke 

rechtspersoon Postbus 41, 5250 AA Vlijmen; 
- De gemeente Heusden, als publiekrechtelijke rechtspersoon Postbus 41, 5250 AA Vlijmen 

wordt overgegaan en wordt beslist dat voor dit door de gemeente Heusden meest ernstig gepleegde 
misdrijf met misbruik van gemeenschapsgeld van de belasting betalende Heusdenaar een 
schadevergoeding van € 10.000,- EURO wordt betaald aan de slachtoffers P.F.M. Schreuder, 
C.A.P.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder. 
  

Deze sommatie bevat 8 pagina’s. Bijbehorende stukken 1 t/m 14 kunt u lezen in de e-mail versie 

 
Geachte burgemeester Jan Hamming en wethouders van Heusden, 
 
Hieronder vindt u ingelast uw bij brief d.d. 10 februari 2015 aan ons verstuurde voorgenomen 
kostenbeschikking d.d. 6 februari 2015 (nummer:00352009) aan cliënten C.A.P.M. Schreuder,  
P.F.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder (Stuk 14):  
 

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/burgemeester-jan-hamming-van-heusden
mailto:info@heusden.nl
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bezwaarschrift-tegen-burgemeester-en-wethouders-van-heusden?pageReverted=10
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-hanna-zeilmaker
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-f-a-m-knuppe
http://www.dirkzwager.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-februari-2015-verzoekschrift-art-54a-onteigeningswet-wijksestraat-3-van-gemeente-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-februari-2015-dagvaarding-onteigening-wijksestraat-3-gemeente-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-hanna-zeilmaker
http://www.dirkzwager.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-f-a-m-knuppe
http://www.dirkzwager.nl/
http://www.arnovddungen.nl/
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_mr_J_T_A_J_Hans_van_der_Ven
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bianca-van-dijk
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-februari-2015-voornemen-kostenbeschikking-gemeente-heusden-sloop-wijksestraat-3.pdf
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                                                                                                 GEMEENTE HEUSDEN  

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
A.M.L. van Rooij  
Hazendansweg 36A  
3520 ZONHOVEN 
 
Ons kenmerk:         00352009 
Uw kenmerk:  
Uw brief van:  
Behandeld door:    Anne-Marie Verwijs 
Onderwerp:           afschrift voornemen kostenbeschikking 
Aantal Bijlagen      2  
Datum:                  10 februari 2015 
Verz.                     10 februari 20105  

 
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 handhaving  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

                                                                                                 GEMEENTE HEUSDEN  

 
C.A.P.M. Schreuder, P.F.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder 
Kerkstraat 30  
5154 AP ELSHOUT 
 
Ons kenmerk:         00352009 
Uw kenmerk:  
Behandeld door:    Anne-Marie Verwijs 
Onderwerp:           afschrift voornemen kostenbeschikking 
Aantal Bijlagen      2  
Datum:                  10 februari 2015 
Verz.                     10 februari 20105  

 
Geachte heren Schreuder 
 
Op 17 november 2014 hebben wij bestuursdwang toegepast. Wij zijn van plan om de hoogte van 
de verschuldigde kosten van bestuursdwang vast te stellen. Hierover gaat deze brief. 
 
Last onder bestuursdwang 
Bij besluit van 1 april 2014 hebben wij u een last onder bestuursdwang opgelegd tot het slopen 
van het bouwwerk aan de Wijksestraat 3 in Heusden. In dit besluit staat dat de toepassing van 



3 
© 

bestuursdwang geheel op uw kosten plaatsvindt. Omdat u niet binnen de gestelde termijn aan 
de last heeft voldaan, hebben wij 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 factuur 
van het bedrijf dat voor ons de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd, treft u als bijlage bij deze 
brief aan. Op deze kopie zijn de namen van de medewerkers weggelakt en vervangen door 
medewerker 1 en 2. 

De toepassing van bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtreder, tenzij deze kosten 
redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen (artikel 5:25, lid 1 Algemene 
wet bestuursrecht, Awb). In dit geval is niet gebleken van feiten of omstandigheden op grond 
waarvan de kosten van bestuursdwang niet voor uw rekening zouden horen te komen. 
 
Voornemen kostenbeschikking 
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 brief de 
kosten te betalen door bijschrijving van een bedrag van € 632,89 op (IBAN) rekeningnummer 
NL54 BNGH 0285 003 909 ten name van gemeente Heusden, onder vermelding van 
“bestuursdwang Wijksestraat 3”. 

Zienswijze 
Binnen de hiervoor genoemde termijn van twee weken kunt u uw zienswijze over dit 
voornemen schriftelijk of mondeling kenbaar maken (artikel 4:8 Awb). Onze voorkeur gaat 
uit naar een schriftelijke 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 
Veiligheid en handhaving. Zij is bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag via het vijfcijferig 
telefoonnummer 14073. 

Afschrift 
Deze brief stuurden wij 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 gemachtigde, 
 
Hoogachtend 

 

 
 
 
Voor de inhoudelijke motivering van deze zienswijze verwijzen wij u naar de inhoud van onze 
hieronder ingelaste sommatie tot het nemen van een besluit d.d. 20 februari 2015 aan burgemeester  
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en wethouders van Heusden, waarop ondanks onze sommatie, om daarop vóór uiterlijk 21 februari 
2015 een besluit te hebben genomen, wij daarop geen enkele reactie hebben mogen ontvangen:        
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

              
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  

3520 te Zonhoven (België)   
                               

 

Per fax (073) 513 17 99 

Burgemeester en wethouders  
van de gemeente Heusden  
t.a.v. voorzitter mr. Jan Hamming 
Postbus 41, 5250 AA, Vlijmen 

(e-mail: info@heusden.nl) 

   
Zonhoven: 20 februari 2015  

Ons kenmerk: Schreu/20022015/som/gem 
 

 
Sommatie aan burgemeester en wethouders van Heusden om op grond van de inhoud van deze 
sommatie de namens uw college door uw juriste Gronnak-Beset gegeven opdracht aan de advocaten 
mr. Hanna Zeilmaker en mr. F.A.M. Knűppe van Dirkzwager advocaten & notarissen te Nijmegen om:  

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

2. uw dagvaarding d.d.16 februari 2015 aan de rechtbank Oost-Brabant (Stuk 2); 
vóór uiterlijk 21 februari 2015 te hebben ingetrokken en dat schriftelijk te hebben bevestigd aan het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., welke ook aan ekc.avanrooij@gmail.com per e-mail kan worden 
verstuurd.  
  

Deze sommatie bevat 3 pagina’s. Bijbehorende stukken 1 t/m 14 kunt u lezen in de e-mail versie 

 
 
Geachte burgemeester Jan Hamming en wethouders van Heusden, 
 
Hierbij richt het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) als gemachtigde van:  

- 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; 

(hierna: cliënten) zich met de volgende inhoudelijk gemotiveerde sommatie tot u persoonlijk. .  
 
Inzake Wijksestraat 3 te Heusden laten wij u de volgende door burgemeester en wethouders van de 

gemeente Heusden voor de advocaten mr. Hanna Zeilmaker en mr. F.A.M. Knűppe van Dirkzwager 

advocaten & notarissen te Nijmegen achtergehouden informatie toekomen: 

 
Hoger beroep Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. 
 
Inzake Wijksestraat 3 te Heusden hebben wij als gemachtigde van cliënten bij brief d.d. 4 februari 
2015 (kenmerk: Schreu/04022015/HB) hoger beroep ingediend tegen de uitspraak SHE 14/2888 WET 
V66 van 30 december 2014 van de rechtbank Oost-Brabant bij de Raad van State, afdeling 
bestuursrechtspraak (Stuk 3). Bij brief d.d. 6 februari 2015 heeft de Raad van State de ontvangst van 
ons hoger beroepschrift d.d. 4 februari 2015 bevestigd en in behandeling genomen onder nummer: 
201501089/1/A1 (Stuk 4). Het verschuldigde griffierecht van € 246,- EURO is op 17 februari 2015 
betaald aan de Raad van State (Stuk 5). Alvorens tot onteigening van de Wijksestraat 3 kan 
worden overgegaan zal eerst door de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, op dit 
hoger beroepschrift moeten zijn beslist. 
 
 

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/burgemeester-jan-hamming-van-heusden
mailto:info@heusden.nl
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bezwaarschrift-tegen-burgemeester-en-wethouders-van-heusden?pageReverted=10
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-hanna-zeilmaker
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-f-a-m-knuppe
http://www.dirkzwager.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-februari-2015-verzoekschrift-art-54a-onteigeningswet-wijksestraat-3-van-gemeente-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-februari-2015-dagvaarding-onteigening-wijksestraat-3-gemeente-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.breda-en-alles-daaromheen.nl/heusden-wil-perceel-wijksestraat-3.htm
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-hanna-zeilmaker
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-f-a-m-knuppe
http://www.dirkzwager.nl/
http://www.dirkzwager.nl/
http://www.breda-en-alles-daaromheen.nl/heusden-wil-perceel-wijksestraat-3.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-februari-2015-hoger-beroep-raad-van-state-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-februari-2015-in-behandeling-hoger-beroep-raad-van-state-wijksestraat-3.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-februari-2015-betalingsbewijs-hoger-beroep-raad-van-state-wijksestraat-3.pdf
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Beroep rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrechtspraak.  
 
Inzake Wijksestraat 3 te Heusden hebben wij als gemachtigde van cliënten bij brief d.d. 7 december 
2014 (kenmerk: Schreu/07122014/B) beroep ingediend tegen het op 29 oktober 2014 verzonden 
besluit d.d. 28 oktober 2014 van burgemeester en wethouders van Heusden (Stuk 6).  
Bij brief d.d. 9 december 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant de ontvangst van ons beroepschrift 
d.d. 7 december 2015 bevestigd en in behandeling genomen onder zaaknummer: SHE 14/4345 WET 
V35 (Stuk 7). Bij brief d.d. 11 december 2015 hebben wij van het Landelijk Dienstencentrum de NOTA 
ontvangen. Het verzochte griffierecht van € 165,- EURO is tijdig betaald. Overeenkomstig de brief d.d. 
9 december 2014 van de rechtbank Oost-Brabant hebben wij ons beroepschrift binnen vier weken bij 
brief d.d. 5 januari 2015 inhoudelijk gemotiveerd met aanvullende gronden (Stuk 8), welke op 5 
januari 2015 met een ontvangststempel onder in de kelder van de rechtbank Oost-Brabant is 
ingeleverd (Stuk 9). Alvorens tot onteigening van de Wijksestraat 3 kan worden overgegaan zal 
eerst door de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, op dit beroepschrift moeten zijn 
beslist. 
 
Beklag artikel 12 Sv bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
 
Zonder de uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 2014 van de rechtbank Oost-Brabant 
te hebben afgewacht heeft Arno van den Dungen, directeur Sloop- en Grondwerken Arno van den 
Dungen B.V., Lambertusstraat 11A, 5256 TB, Hedikhuizen, zonder schriftelijke opdracht van de 
gemeente Heusden en zonder de daarvoor wettelijk verplichte sloopvergunning 
(omgevingsvergunning) in strijd met het inkoopbeleid van de gemeente Heusden, zonder 
voorafgaande melding aan cliënten, hun woning Wijksestraat 3 op hun grondeigendommen gesloopt 
en de bouwresten (deels) 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 B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-

Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, als politiek vluchteling vanaf 21 
april 2010 noodgedwongen onafgebroken verblijvend in België en vanaf 1 januari 2011 
wonende op zijn domicilie adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) als 
gemachtigde van P.F.M. Schreuder, C.A.P.M.  Schreuder, A.F.L.M. Schreuder; 

bij brief d.d. 30 november 2014 (kenmerk: Schreu/30112014/AG) strafaangifte gedaan bij de 
hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen van het arrondissementsparket Oost-Brabant 
tegen de volgende (rechts)personen (Stuk 10):   

- Arno van den Dungen, directeur Sloop- en Grondwerken Arno van den Dungen B.V., 
Lambertusstraat 11A, 5256 TB, Hedikhuizen; 

- Sloop- en Grondwerken Arno van den Dungen B.V. (inschrijving KvK:16090061), 
Lambertusstraat 11A, 5256 TB, Hedikhuizen; 

- Anne-Marie Verwijs juridisch adviseur handhaving gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA 
Vlijmen; 

- J.A.J. van der Ven, secretaris en directeur van de gemeente Heusden als publiekrechtelijke 
rechtspersoon Postbus 41, 5250 AA Vlijmen; 

- De gemeente Heusden, als publiekrechtelijke rechtspersoon Postbus 41, 5250 AA Vlijmen; 
 
Zonder inhoudelijke motivering heeft de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen van het 
arrondissementsparket Oost-Brabant bij brief d.d. 8 december 2014 (kenmerk: 5190-14) 
strafvervolging afgewezen (Stuk 11). Tegen deze afwijzing is bij brief d.d. 22 december 2014 
(kenmerk: Schreu/22122014/BK) beklag artikel 12 Sv ingediend bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
(Stuk 12). Bij brief d.d. 29 december 2014 (kenmerk: K14/0717) heeft het Gerechtshof ’s-
Hertogenbosch de ontvangst van dit klaagschrift schriftelijk bevestigd en in behandeling genomen 
(Stuk 13). Alvorens tot onteigening van de Wijksestraat 3 kan worden overgegaan zal eerst 
door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch op dit klaagschrift moeten zijn beslist. 

Voornemen kostenbeschikking van burgemeester en wethouders van Heusden  
 
Bij brief d.d. 10 februari 2015 (nummer: 00352009) heeft Anne-Marie Verwijs namens burgemeester 
en wethouders van Heusden aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. haar voorgenomen 
kostenbeschikking aan cliënten laten toekomen, waarin is beslist dat cliënten voor bovengenoemd 
door directeur Arno van den Dungen gepleegde misdrijf € 632,89 EURO aan Sloop- en Grondwerken 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-december-2014-beroepschrift-rechtbank-oost-brabant-tegen-besluit-gemeente-heusden-wijksestraat-3.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-december-2014-in-behandeling-beroep-wijksestraat-3-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2014-nadere-motivering-beroep-wijkestraat-3-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-ontvangstbewijs-nadere-motivering-beroep-wijksestraat-3-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.arnovddungen.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bianca-van-dijk
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-november-2014-aangifte-pfm-schreuder-ea-tegen-gemeente-heusden-ea-bij-hoofdofficier-van-justitie-oost-brabant.pdf
http://www.arnovddungen.nl/
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_mr_J_T_A_J_Hans_van_der_Ven
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bianca-van-dijk
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/strafaangifte-van-het-plegen-van-o-a-terrorisme
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-december-2014-beslissing-justitie-op-aangifte-pfm-schreuder-ea-tegen-gemeente-heusden-ea-sloop-wijksestraat-3.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-december-2014-beklag-artikel-12-gerechtshof-s-hertogenbosch-pfm-schreuder-ea-tegen-gemeente-heusden-ea.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-in-behandeling-beklag-artikel-12-gerechtshof-s-hertogenbosch-sloop-wijksestraat-3-tegen-gemeente-heusden-ea.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bezwaarschrift-tegen-burgemeester-en-wethouders-van-heusden?pageReverted=10
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bezwaarschrift-tegen-burgemeester-en-wethouders-van-heusden?pageReverted=10
http://www.arnovddungen.nl/
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Arno van den Dungen B.V. moet betalen, omdat hij dit misdrijf heeft gepleegd in samenspanning met 
Anne-Marie Verwijs (juridisch adviseur handhaving) en J.A.J. van der Ven (secretaris 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 misdrijf. Tot 24 februari 2015 kunnen cliënten tegen deze 
voorgenomen kosten beschikking d.d. 10 februari 2015 zienswijzen worden ingediend, wat wij als 
gemachtigde van cliënten ook zullen doen. Tegen de beslissing daarop van burgemeester en 
wethouders van Heusden kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank Oost-Brabant. 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 zijn 
burgemeester en wethouders van Heusden niet bevoegd tot het verstrekken van een opdracht aan de 
advocaten mr. Hanna Zeilmaker en mr. F.A.M. Knűppe van Dirkzwager advocaten & notarissen te 
Nijmegen tot het laten uitgaan van:  

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

2. dagvaarding d.d. 16 februari 2015 aan de rechtbank Oost-Brabant (Stuk 2); 
om tot onteigening van de woning Wijksestraat 3 van cliënten over te gaan. Dit des te meer 
burgemeester Jan Hamming, de wethouders Wim van Engeland, Kees van Bokhoven, Mart van der 
Poel, Hanne van Aart en Margo Mulder van Heusden en de door hen betaalde advocaten mr. Hanna 
Zeilmaker en mr. F.A.M. Knűppe dan onderdeel gaan uitmaken van deze georganiseerde misdaad, 
welke bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch met beklag artikel 12 Sv in behandeling is.  
 
Wij sommeren burgemeester en wethouders van Heusden om op grond van de inhoud van deze 
sommatie de namens uw college door uw juriste Gronnak-Beset gegeven opdracht aan de advocaten 
mr. Hanna Zeilmaker en mr. F.A.M. Knűppe van Dirkzwager advocaten & notarissen te Nijmegen om:  

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

2. uw dagvaarding d.d.16 februari 2015 aan de rechtbank Oost-Brabant (Stuk 2); 
vóór uiterlijk 21 februari 2015 te hebben ingetrokken en dat schriftelijk te hebben bevestigd aan het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., welke ook aan ekc.avanrooij@gmail.com per e-mail kan worden 
verstuurd.  
 
In afwachting van uw beslissing vóór uiterlijk 21 februari 2015 hierop, verblijven wij;  
 
Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V 
Voor deze 

 
 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
Corr. adres: Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) 
 
CC 

- De raadsleden van de gemeente Heusden; 
- 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; 

 

http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_mr_J_T_A_J_Hans_van_der_Ven
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-februari-2015-voornemen-kostenbeschikking-gemeente-heusden-sloop-wijksestraat-3.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bezwaarschrift-tegen-burgemeester-en-wethouders-van-heusden?pageReverted=10
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bezwaarschrift-tegen-burgemeester-en-wethouders-van-heusden?pageReverted=10
http://www.arnovddungen.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bezwaarschrift-tegen-burgemeester-en-wethouders-van-heusden?pageReverted=10
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-hanna-zeilmaker
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-f-a-m-knuppe
http://www.dirkzwager.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-februari-2015-verzoekschrift-art-54a-onteigeningswet-wijksestraat-3-van-gemeente-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-februari-2015-dagvaarding-onteigening-wijksestraat-3-gemeente-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.breda-en-alles-daaromheen.nl/heusden-wil-perceel-wijksestraat-3.htm
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_drs_J_Jan_Hamming
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_W_A_Wim_van_Engeland
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_C_A_M_Kees_van_Bokhoven
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_dr_M_G_M_Mart_van_der_Poel
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_dr_M_G_M_Mart_van_der_Poel
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Mw_J_Hanne_van_Aart
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Mw_drs_M_Margo_Mulder
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-hanna-zeilmaker
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-hanna-zeilmaker
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-f-a-m-knuppe
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bezwaarschrift-tegen-burgemeester-en-wethouders-van-heusden?pageReverted=10
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-hanna-zeilmaker
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-f-a-m-knuppe
http://www.dirkzwager.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-februari-2015-verzoekschrift-art-54a-onteigeningswet-wijksestraat-3-van-gemeente-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-februari-2015-dagvaarding-onteigening-wijksestraat-3-gemeente-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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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.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), 
op internet laten plaatsen. 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Op grond van de inhoud van bovengenoemde zienswijzen met bijbehorende stukken 1 t/m 14 aan 
feitelijke en wettelijke onderbouw, kan uw voorgenomen kostenbeschikking d.d. 6 februari 2015 
(nummer:00352009) nooit in stand blijven. Wij verzoeken burgemeester en wethouders van Heusden 
dan ook om daarop vóór uiterlijk 24 februari 2015 het volgende te hebben beslist:  
 

1. dat uw voorgenomen kostenbeschikking bestuursdwang van € 632,89 inclusief BTW wordt 
ingetrokken gedurende de daarop nog lopende hoger beroepsprocedure tegen de uitspraak 
SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 2014 van de rechtbank Oost-Brabant bij de Raad 
van State, afdeling bestuursrechtspraak (Stuk 3)(Stuk 4)(Stuk 5). 
 

2. dat uw voorgenomen kostenbeschikking bestuursdwang van € 632,89 inclusief BTW wordt 
ingetrokken lopende het hierop betrekking hebbende beroepschrift d.d. 7 december 2014 
(kenmerk: Schreu/07122014/B) tegen het op 29 oktober 2014 verzonden besluit d.d. 28 
oktober 2014 van burgemeester en wethouders van Heusden, welke bij de rechtbank Oost-
Brabant onder zaaknummer: SHE 14/4345 WET V35 in behandeling is genomen (Stuk 6) 
(Stuk 7)(Stuk 8)(Stuk 9). 

3. dat uw voorgenomen kostenbeschikking bestuursdwang van € 632,89 inclusief BTW wordt 
ingetrokken lopende het hierop betrekking hebbende strafrechtelijk beklag artikel 12 Sv bij het 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, welke daar onder kenmerk: K14/0717 in behandeling is 
genomen (Stuk 10)(Stuk 11)(Stuk 12)(Stuk 13). 

4. dat lopende bovengenoemd hoger beroep bij de Raad van State (1.), beroep bij de rechtbank 
Oost-Brabant (2.) en strafrechtelijk beklag bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (3.) nooit tot 
onteigening van de door een vanuit de gemeente Heusden opererende georganiseerde 
misdaad gesloopte woning Wijksestraat 3 te Heusden kan worden overgegaan. Tevens wordt 
dan ook geëist dat de namens uw college door uw juriste Gronnak-Beset gegeven opdracht 
aan de advocaten mr. Hanna Zeilmaker en mr. F.A.M. Knűppe van Dirkzwager advocaten & 
notarissen te Nijmegen om bij verzoek d.d. 16 februari 2015 ex artikel. 54a onteigeningswet 
(OW) en dagvaarding d.d.16 februari 2015 aan de rechtbank Oost-Brabant tot onteigening van 
de gesloopte woning Wijksestraat 3 over te gaan bij besluit van uw college vóór uiterlijk 24 
februari 2015 is ingetrokken en aan ondergetekende als gemachtigde schriftelijk is 
bevestigd (Stuk 1)(Stuk 2); 

5. dat de gemeente Heusden een schadevergoeding van € 10.000,- EURO betaalt aan de 
slachtoffers P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder.  

 
In afwachting op uw hierboven verzochte beslissing op deze zienswijze vóór uiterlijk 24 februari 
2015, welke gezien het korte termijn ook per e-mail ekc.avanrooij@gmail.com kan worden verstuurd 
aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., t.a.v. haar directeur A.M.L. van Rooij, verblijven wij;   
 
Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V 
Voor deze 

 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
Corr. adres: Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) 

http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/
http://www.degroenen.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-februari-2015-hoger-beroep-raad-van-state-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-februari-2015-in-behandeling-hoger-beroep-raad-van-state-wijksestraat-3.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-februari-2015-betalingsbewijs-hoger-beroep-raad-van-state-wijksestraat-3.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-december-2014-beroepschrift-rechtbank-oost-brabant-tegen-besluit-gemeente-heusden-wijksestraat-3.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-december-2014-in-behandeling-beroep-wijksestraat-3-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2014-nadere-motivering-beroep-wijkestraat-3-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-ontvangstbewijs-nadere-motivering-beroep-wijksestraat-3-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-november-2014-aangifte-pfm-schreuder-ea-tegen-gemeente-heusden-ea-bij-hoofdofficier-van-justitie-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-december-2014-beslissing-justitie-op-aangifte-pfm-schreuder-ea-tegen-gemeente-heusden-ea-sloop-wijksestraat-3.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-december-2014-beklag-artikel-12-gerechtshof-s-hertogenbosch-pfm-schreuder-ea-tegen-gemeente-heusden-ea.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-in-behandeling-beklag-artikel-12-gerechtshof-s-hertogenbosch-sloop-wijksestraat-3-tegen-gemeente-heusden-ea.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-hanna-zeilmaker
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-f-a-m-knuppe
http://www.dirkzwager.nl/
http://www.dirkzwager.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-februari-2015-verzoekschrift-art-54a-onteigeningswet-wijksestraat-3-van-gemeente-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-februari-2015-dagvaarding-onteigening-wijksestraat-3-gemeente-heusden-aan-rechtbank-oost-brabant.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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Bijbehorende deze ziens wijze behorende stukken:  
 

(Stuk 1), 4 blz. 
(Stuk 2), 8 blz. 
(Stuk 3), 56 blz.  
(Stuk 4), 4 blz.    

(Stuk 5), 1 blz.   
(Stuk 6), 1 blz. 
(Stuk 7),  6 blz.. 
(Stuk 8),  180 blz.  
 

(Stuk 9), 1 blz.  
(Stuk 10) 29 blz.  
(Stuk 11) 2 blz.  
(Stuk 12) 91 blz.  

(Stuk 13), 4 blz. 
(Stuk 14), 4 blz.  

 
 
CC 

- Mr. J.P.H. Donner, Vice-President van de Raad van State; 
- Mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek, President van de rechtbank Oost-Brabant; 
- Mr. R.C.A.M. Phillippart, President van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch;     
- De raadsleden van de gemeente Heusden; 
- 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.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), 
op internet laten plaatsen. 
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-ontvangstbewijs-nadere-motivering-beroep-wijksestraat-3-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-november-2014-aangifte-pfm-schreuder-ea-tegen-gemeente-heusden-ea-bij-hoofdofficier-van-justitie-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-december-2014-beslissing-justitie-op-aangifte-pfm-schreuder-ea-tegen-gemeente-heusden-ea-sloop-wijksestraat-3.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-december-2014-beklag-artikel-12-gerechtshof-s-hertogenbosch-pfm-schreuder-ea-tegen-gemeente-heusden-ea.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-in-behandeling-beklag-artikel-12-gerechtshof-s-hertogenbosch-sloop-wijksestraat-3-tegen-gemeente-heusden-ea.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-februari-2015-voornemen-kostenbeschikking-gemeente-heusden-sloop-wijksestraat-3.pdf
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https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/
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