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Afqeqeven met bewiis van ontvanost

Aan: Publiekrechtelijke rechtspersoon
gemeente Heusden, voor deze
burgemeester en wethouders
van Heusden, namens deze
burgemeester Jan Hamminq
Julíanastraat 34, 5251 ED Vlijmen
(e-mail: info@heusden.nl)

rffi
Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9a, 5491 XD,
Sint-Oedenrode (NL)
e-mail : ekc.avanrooii@qmail.com

Datum: 4 augustus 2015

Kenm erk Rechtbank Oost-Brabant: C/0 1 /296 81 4 IKG ZA 1 5 I 47 5
Ons kenmerk: Schreu/040820 1 5/B&W-Heusden

Geacht college van burgemeester en wethouders, namens deze burgemeester Jan Hamming;

De volgende natuurlijke personen en rechtspersonen:
- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97,5254 JP Haarsteeg (Nederland);
- C.A.P.M. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland);
- A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3, 5251 BD 's-Hertogenbosch(Nederland);

Sommatie aan publiekrechteliike rechtsoersoon oemeente Heusden. voor deze buroemeester en
wethouders van Heusden. namens deze burqemeester Jan Hamminq om de behandeling van het kort
geding met als kenmerk: Cl01l296814lKG ZA 151475 op 6 augustus 2015 om 11.00 uur op grond van de inhoud
van de hieronder ingelaste strafaanoifte d.d. 3 auqustrf s 2015 teqen de volqende personen:

Publiekrechteliike rechtsoersoon qemeente Flcusder (Nederland), zetelende te (5251 ED) Vlijmen
aan het adres Julianastraat 34, voor deze zaak woonplaats kiezende te Nijmegen aan de Van Schaeck-
Mathonsingel 4 (Postbus 55, 6500 AB) ten kantore van Dirkzwager advocaten & notarissen N.V., van
wie mr. C.W.J. Raaimakers als advocaat wordt gesteld en als zodanig zal optreden.

- Mr. J.T.A.J. (Hans) van der Ven, verantwoordelijk gemeentesecretaris van de gemeente Heusden,
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen (Nederland );- Debbie Gronnak-Beset,, verantwoordelijk jurist van de gemeente Heusden, Julianastraat 34, 5251 ED
Vlijmen (Nederland);

- Dirkzwaoer advocaten & notarissen N.V., Van Schaeck- Mathonsingel 4, 6512 AN Nijmegen
(Nederland);

- Mr. C.W.J, Raaimakers, verantwoordelijk advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen N.V., Van
Schaeck- Mathonsingel 4, 6512 AN Nijmegen (Nederland);

- Mr. W.F.L. (Wilma) van der Bruqqen, verantwoordelijk bewaarder van het kadaster, Hofstraat 110,
7 31 1 KZ Apeldoom (Nederland);

- Dhr. T. Beiier, verantwoordelijk landmeter van het kadaster, Kennedyplein 101 , 561 1 ZS Eindhoven
(Nederland);

- Mevr. C.J. Klerks-Dubois, griffier/contactpersoon rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8,5223
BA's-Hertogenbosch (Nederland);

- mr. A.H.L. Roosmale Nepveu, behandelend rechter rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8,5223
BA's-Hertogenbosch (Nederland);

gedaan bij Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (België)
niet te laten doorgaan en in te trekken en dat aan ondergetekende op uiterliík 5 auqustus 2015 te hebben
bevestigd op de e-mail adressen: ekc.avanrooii@gmail.com en a.vanrooij4S@omail.com en
de.qroenen.beloie@gmail.com.

Gaat ondanks bovengenoemde sommatie de behandeling van het kort geding door rechter gqa.§[!
Roosmale Nepveu van de rechtbank Oost-Brabant (Nederland) op 6 augustus 2015 om 1 1.00 uur toch door,
dan is er onmiskenbaar sprake van Eg4jE! van de in deze strafaangifte feitelijk en wettelijk bewezen zware
grensoverschrijdende misdrijven, gepleegd door in deze aangifte genoemde (rechts)personen met instemming
van de daarvoor verantwoordelijke besturen, te weten: bestuur van de Rechtbank Oost-Brabant, burgemeester
en wethouders van Heusden en het bestuur van de dienst van het Kadaster in Nederland. Tegen hen allen zal
dan een aanvullende aangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw te
Brussel (België). Ter onderbouwing van die aanvullende strafaangifte zal onze bij aangetekende brief verstuurde
(of met bewijs van ontvangst afgegeven) sommatie aan hen worden overlegd.

Deze strafaanoifte bevat 21 s met de stukken 1 Um 16. totaal: 135 oaqina's
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