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

Afqegeven met ontvangstbevestiginq

Burgemeester en Wethouders van Heusden, zijnde:
- Burgemeester Jan Hamminq (PvdA);
- Wethouder Wim van Enqeland (Gemeentebelangen);
- Wethouder Kees van Bokhoven (DMP-Heusden);
- Wethouder Mart van der Poel (Heusden Eén);
- Wethouder Hanne van Aart (WD);
- Wethouder Marqo Mulder (PvdA),
- Gemeentesecretaris Hans van der Ven,

Postbus 41, 5250 AA Vlijmen (Nederland)

Zonhoven, 21 september 2014
Ons kenmerk: Schreu/2 1 092014182

Bezwaarschrift teqen uw op 9 september 2014 verzonden besluit d.d. 4 september 2014 (kenmerk:
gqp§lqg$ met inachtneming van de in dit bezwaarschrift genoemde feiten zijn burgemeester en wethouders
van de gemeente Heusden (Nederland) wettelijk verplicht om de beslissing van de rechtbank Oost-Brabant op
on.§ peroep d.d.24 augustus 2014 (zaaknummer: SHE 1412888 WET V35) af te wachten, als ook het door de
iààilbheren mr. C. Liesens (Eerste Voorzitter), mr. A De Sloovere (lid) en mr. C. Vandeneeden (lid) van het Hoí
van beroep te Antwerpen aan het Belgische Hof van Cassatie (Justitiepaleis, Poelaertplein 1, 100 Brussel)
voorgelegde verzoek om een beslissing te nemen op de hieronder ingelaste wraking d.d. 17 september 2014
door:

1. Erik Verbeek, KROATIE, Seovacki, Put 43, 34550 Pakrac
2. No Cancer Foundation vzw, Paul BelleÍroidlaan 16, 3500 te Hasselt

van de raadsheren mr. C. Liesens (Eerste Voorzitter), mr. A De Sloovere (lid) en mr. C. Vandeneeden (lid) van
het Hof van beroep te Antwerpen, af te wachten alvorens tot uitvoering van bestuursdwang mag worden
overgegaan. Dit omdat alle rechters van de rechtbank Oost-Brabant zrjn gegijzeld als gevolg van het feit dat de
opvolgende Belgische regeringen vanaf na de Tweede Wereldoorlog geen uitvoering hebben gegeven aan het
politieke testament d.d. 25 februari 1944 van de Belgische Koning Leopold Ill, waardoor Nederland van haar
buurland België een grote criminele organisatie heeft gemaakt als gevolg van herziening van de Nederlandse
Grondwet in '1 983 waarin het volgende nieuwe artikel 120 is opgenomen:

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen."

Dit omdat de Nederlandse regering deze nieuwe Nederlandse Grondwet:: - niet heeft voorqeleqd aan de Vereniqde Naties om het te laten toetsen aan het Handvest van de
i: ;': Verenigde Naties,waartoe Nederland wettelijk verplicht was.
' ";r - niet voorqeleqd aan het Eurooees Parlement om het te laten toetsen aan de Verdragen van de
,, :, Europese Unie,waartoe Nederland wettelijk verplicht was,
i.r 

:r.- ' niet voorqeleqd aan het Federale Belqische Parlement, de Kamer van Afgevaardigden van
:': : Luxemburg en het Benelux Parlement om het door het Belqische Grondwetteliik Hof te laten

toetsen aan de Belqische Grondwet, waartoe Nederland wettelijk verplicht was,

Wij sommeren burgemeester en wethouders van Heusden dan ook om uw op 9 september 2014 verzonden
besluit d.d. 4 september 2014 (kenmerk: 00352009) daarop te vernietigen en dat vóór uiterliik 27 september
2014 schriftelijk te bevestigen.

Bestaat uit 150 blz. met 4 biilaqen {6 blz.). totaal 156 blz.

Geachte burgemeester Jan Hamming, de wethouders Wim van Engeland, Kees van Bokhoven, Mart
van der Poel, Hanne van Aart, Margo Mulder en gemeentesecretaris Hans van derVen,

ln uw op 9 september 2014 verzonden besluit d.d. 4 september 2014 (kenmerk: 00352009) heeft u

aan ons letterlijk het volgende bericht laten uitgaan (zie biilaqe 1):
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