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Geachte meneer Van Rooij,

In uw brieÍ van 1 april 2015 verzoekt u ons om de onteigeningszaak over het
perceelWijksestraat 3 in de vesting Heusden op te schorten en u een termijn te
gunnen van 6 weken ter nadere onderbouwing.

Onteigeningszaak
Op 16 februari2015 is de onteigeningszaak bijde rechtbank Oost-Brabant door
een dagvaarding aanhangig gemaakt. Bij een rechtbankprocedure is een partij
verplicht zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Een partij, die niet
aan deze verplichting voldoet en zich niet met een advocaat in de procedure 'stelt',

heeft geen inbreng in de zaak. Tijdens een met u op 1B Íebruari 2015 gevoerd
teleÍoongesprek, heeÍt de behandelend ambtenaar u hier al op gewezen.

Voor zover ons bekend, voldoet u niet aan de eis van advocaat. Dat betekent dat u
de gebroeders Schreuder als gedaagden in de onteigeningsprocedure niet kunt
vertegenwoordigen. De gebroeders Schreuder zijn met inachtneming van de
wettelijke voorschriÍten gedagvaard voor de rolzitting van 4 maart 2015. Wij
hebben van de rechtbank begrepen dat zich voor de gebroeders Schreuder geen
advocaat heeft gemeld. De onteigeningsprocedure loopt nu, en de eerstvolgende
stap is dat de rechtbank een (verstek)vonnis zal wijzen. Op 12 mei 2015 is er een
plaatsopneming waarbij partijen samenkomen; u bent, mits gevolmachtigd, wel
bevoegd om de gebroeders Schreuder bij die plaatsopneming te
vertegenwoordigen.

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgêgevens uitsluitend voor het doel waartoe zii zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaaÍ
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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Conclusie
Het staat u vrij om ons over de onteigeningsprocedure nader te berichten, en

hieraan zijn geen termijnen verbonden. Het is dus niet nodig om formeelte

bewilligen in, oÍ te besluiten over, een extra termijn'

Archivering brieven
Voor de onteigeningsprocedure zelf heeft verdere correspondentie geen

consequenties; de procedure is al geruime tijd aanhangig en wij zien geen enkele

grond om de procedure op te schorten. Om die reden zullen wij eventuele nadere

brieven waarin u namens de gebroeders Schreuder bezwaar maakt tegen de

onteigeningsprocedure of deze bezwaren verder onderbouwt of toelicht, verder

zonder beantwoording arch iveren.

Vragen
Heeft u vragen? Neemt u in dat geval contact op met de behandelend ambtenaar'

mevrouw E. Gronnak-Beset, via teleÍoonnummer 14073'

Hoogachtend,

#
T.A.J. van der Ven
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Hem *w*rxi*frt vn*r ci*

Nummer  zend ing

Stad/land vertrek

Stad/land bestemming

Laatste Status

Afleveri ngsdatu m

Klanten referentie

*verxi*hl \{e}'} Ss st*t*rs

02;CI5.2015
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Zending geleverd

o7-o5-2015

Datum in o2-o5-2o15ontvangstname

Naam bestemming

Afleveringsuu r O9:.42

:  : :  ,  ,Zend ihggë leverd

De zending werd gesorteerd

Aankomst in het internatlonale uitwissel ingskantoor

Vertrek uit  het internationaal depot

Vertrek uit  het internationaal depot

07 /05/:2015 O9:42

06/0s/2o75 22:49

06/0512615 15:22

06/A5/2075 06:30

A2/A5/20I5 72:45
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