
Dhr.  P.F.M. Schreuder
Haarsteegsestraat 97
5254 JP Haarsteeg

Ons kenmerk:  L15001250 MA

Geachte heer Schreuder

Aan de achterzi jde van deze brief bevindt zich een zogenaamd "exploot houdende betekening en bevel". Het
is de off iciële mededeling dat er een stuk is opgesteld op basis waarvan u bepaalde bedragen dient te betalen.
Het stuk op basis waarvan u dient te betalen, staat vermeld onder het kopje "betekend"

Wat als u het met de inhoud van het stuk niet eens bent?
Als u het niet eens bent met de inhoud van het stuk dat off icieel aan u wordt medegedeeld, heeft het geen zin

om uw bezwaren tegen het stuk aan ons kenbaar te maken. Het is niet de taak van de gerechtsdeurwaarder
om de vorderingen te beoordelen. U kunt uw bezwaren kenbaar maken bi j  een advocaat of uw

rechtsbijstandveriekeraar. ZtJ kunnen u verder informeren over uw mogeli jkheden. Onder bepaalde
voorwaarden kunt u aanspraak maken op (gedeeltel i jk) door de Staat gefinancierde rechtsbijstand. Kijk voor

deze voorwaarden op www.rvr.orq.

Welk bedrag dient u te betalen?
Het bedrag àat u dient te betalen, is het totaalbedrag dat staat vermeld onder het kopje "bevel gedaan". De

termijn voór betal ing is wettel i jk vastgesteld op twee dagen na de datum van deze off iciële mededeling. Dit

bedrág dient OF co-ntant op ons kantoor te worden betaald, OF op een van de op dit briefpapier vermelde

bankrèkeningnummers te worden bi jgescl-rreven. lndien u het bedrag laat bi jschri jven op één van de

bankrekeningnummers, dient u het dossiernummer te vermelden dat boven deze brief staat vermeld.

Wat gebeurt er als u niet betaalt?
Als u het totale bedrag niet betaalt binnen de wettel i jke termijn, is onze opdrachtgever bevoegd om diverse

maatregelen te nemeÀ. U kunt hierbi j  denken aan het leggen van beslag op uw bankrekening, salaris en/of

uitkering, inboedel, auto, huis en dergeli jke. Het nemen van deze beslagmaatregelen brengt hoge kosten met

zich mee, welke u kunt voorkomen doort i jdig te betalen.

Bij  de off icièle mededeling zit een formulier waarop u uw inkomsten en uitgaven dient in te vul len. U dient dit

formulier binnen de genóemde termijn ingevuld en ondertekend aan ons kantoor te retourneren. U dient

daarbi j  ook kopieên van uw laatste loonstrook en/of uitkeringsspecif icatie mee te zenden. Als u het formulier

niet vol ledig aan ons toestuurt, kan dat grote gevolgen voor u hebben bi j  de verdere beslagmaatregelen zoals

hierboven vermeld.
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A.A.  Rierrersnra Dirkzwager Advocaten & Notar issen,  Postbus 55,  6500 AB Ni jmegen,

F."J.H.  Croese { r .K.)  Bankrekening: ,  Telefoon:  024-3813131
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A . B . G .  B l o n k

De publ iekrechte l i jke rechtspersoon Gemeente Heusden,  zete lende te Vl i jmen,  h ierna te noemen:

:
!vww.groene.oaarvannrr l r .nr  

' rekwirante ' ,  d ie in  deze zaak tot  het  u i te inde van de execut ie woonplaats k iest  te  Ni jmegen aan het  adres

Van Schaecl< Mathonsingel  4 op het  kantoor  van Dirkzwager Advocaten & Notar issen,  van welk kantoor

lv i jchense\ i . ,eg 1rg mr.  C.W.J.  Raaimakers in  deze zaak a ls  advocaat  optreedt ,  a lsmede op het  kantoor  van de h ierboven

vermelde gerechtsdeu rwaarder ;
Pos t l l u s  t i r / 1

6503  GB  N i jmegen
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r  .  i  ,  
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BETEKEND

de grosse van een vonnis in  kor t  geding gewezen door de Voorz ieningenrechter  b i j  de Rechtbank Oost-

Brabant ,  locat ie 's-Hertogenbosch van 6 augustus 2015 in de zaak van mi jn rekwirante a ls  e iseres en

gerekwireerden a ls  gedaagden;

Hierna heb i  k ,  ( t .k . - )gerechtsd eu rwaarder  de gerekwireerden

IN NAAM VAN DE KONING BEVEL GEDAAN

a.  om aan de inhoud van deze executor ia le t i te l  te  voldoen en daarmee op 11 augr"rs tus 2015 gezamenl i j l<

a l thans ver tegenwoordigd door een daartoe gevolmacht igde ver tegenwoordiger ,  b i j  ge legenheid van de

kadastra le grensaanwi js  de bui tenzi jde van het  pand staande en gelegen aan de Wi jksestraat  6 aan te

(doen) wi jzen a ls  de kadastra le grens tussen de n ieuwe,  thans voor lopige perceien Heusden A 2867 en

Heusden A2868;

b.  bínnen twee dagen op het  kantoor  van Dirkzwager Advocaten & Notar issen hoofdel i jk  des dat  de een

beta lende de ander zal  z i jn  bevr i jd  te beta len:

proceskosten

nakosten

te voldoen

kosten van d i t  exploot

ïotaal  te  voldoen

€ 1.298,10

€ 131,00

€ L.429,10

€ 154,55

€ 1.583,6s

welk bedrag verhgogd wordt  nret  nog te verval len rente,  te  maken (execut ie)kosten en eventuele p 'm'

posten;

MET DE AANZEGGINGEN

Dat inc l ien door gerekwireerden n iet  aan het  onder a genoemde bevel  wordt  vo ldaan,  d i t  vonnis in  p laats

t reedt  van de door gerekwireerden te verr ichten grensaanwi js ,  in  d ier  voege dat  de bui tenzi jde van het

pand staande en gelegen aan de Wi jksestraat  6 heef t  te  gelden a ls  marker ing van de kadastra le grens

tussen perceel Heusden A2867 en Heusden A2868.

Dat  ind ien n iet  aan mi jn bevel  wordt  vo ldaan b innen de geste lde termi jn,  ik  de t i te l  op verzoek van mi jn

rekwirante gedwongen ten u i tvoer  zal  (doen) Ieggen en wel  door  a l le  middelen en wegen rechtens wat

onder meer in  kan houden executor iaal  beslag op en verkoop van de e igendommen zoals roerende zaken

en registergoederen,  a lsmede beslag onder derden.



De kosten van d i t  exploot
Exploot :
Verschotten
info bevolk ing (3)
nade r  ad res  (2 )
Subtotaal :
Omzetbelast ing:
Totaal:

bedragen:
€ 74,92

€ 4,89
€ 47,92
€ t27,73
€  ) É ' 9 )

€ 154,55

De kosten van dit exploot zijn verhoogd met21,% BïW zoals bedoeld in de Wet Omzetbelasting 1968, nu

de verzoekende par t i j  mi j  heef t  aangegeven deze n iet  te  kunnen verrekenen.

Het doen en het  beloop van de verschot ten z i jn voor de goede verr icht ing van de ambtshancíel ing noodzakel i jk  en de
Serechtsdeurwaarder heef t  geen rechtstreeks of  middel l i jk  belang in de onderneming van de derc le,  d ie de kosten ervan factureerde.
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Betal ingen en correspondent ie r ichten aan;

Dirkzwager Advocaten & Notar issen,  Postbr ts  55,

Bankrekening: ,  Telefoon:  024-3813131

Referent ie :  Gemeente H eusden/Schreuder

6500 AB Ni jmegen,

EXPLOOT VAN BETEKENINGEN BEVEL

heb ik ,
$$etrus ''f*ha*nes L;-rmbet'rris {rararclus van Kriir, *{s gm.*hted*,rvírerdër g*v*srigo tsf'{i1m*gen' kantourhr:udtrld* sfi mitsd|{lfi *{ dx* sÁCIrl{.at hd:beruje *Ë Nijmegen aemde Wij*fr*n*,slid*S ï 1$,

OP VERZOEK VAN

De publ iekrechte l i jke rechtspersoon Gemeente Heusden,  zete lende te Vl i jmen,  h ierna te noemen:

, rekwirante, ,  d ie in  deze zaak tot  het  u i te inde van de execut ie woonplaats k iest  te  Ni jmegen aan het  adres

Van Schaeck Mathonsingel  4 op het  kantoor  van Dirkzwager Advocaten & Notar issen,  van welk kantoor

mr.  C.W.J.  Raaimakers in  deze zaak a ls  advocaat  optreedt ,  a lsmede op het  kantoor  van de h ierboven

vermelde gerechtsdeurwaa rder ;

AAN

1.  Antonius Franciscus Leonardus Mar ia Schreuder,  geboren op 27 november 1940'  wonende te 5221 BD

's-Hertogenbosch,  De Vut ter  3,  thans mi jn exploot  doende aan het  adres Laagstraat  1 '  5256PJ Oudheusden

en een afschr i f t  h iervan en van de h ierna genoemde t i te l  la tende aan:

-í ' '- i  t 
\

(dat?drEsrlÍses';ï.'J:ffiH,"J.ïiïÏï#,Htr'liffiÏïï.ï:Ïï#ïi.ï:::::::'"i-"* ' J

2.  Carolus Antonius Petrus Mar ia Schreuder,  geboren op 14 januar i  1938,  wonende te 5 l -54 AP Elshout '

Kerkstraat  30,  thans mi jn exploot  doende aan het  adres Laagstraat  1,  5256PJ Oudheusden en een afschr i f t

hiervan en van de hierna genoemde titel latende aan: i 'Jo "'* 
t i* Í:) {:;t 5 '" 'r L' 'd,1

*'*i;ï;i'ffi ::ï#Hfl##':ï:ïi;-'""""'ï'ïil'Ë'i;':ï;iïïiÏ::'Ë:i#:"r:;')

3. Petrus Franciscus Maria Schreuder, geboren op 9 april 1942' wonende te 5254 JP Haarsteeg'

Haarsteegsestraat  97,  thans mi jn exploot  doende aan het  adres Laagstraat  1 '  5256PJ Oudheusden en een

aÍschr i f t  h iervan en van de h ierna genoemde t i te l  la tende aan:  {  "  -  i  .

o'ï'"ïï.'ffi ";::ïï.ïï:i:I,ï;ï:ïili:ïiii:ï1ïïl'ïilï"lJil!=r.i:::"ï;'

Vandaag,  de zevende augustus tweeduizendvi j f t ien;
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BETEKEND

de grosse van een vonnis in  kor t  gedinggewezen door de Voorz ieningenrechter  b i j  de Rechtbank Oost-

Brabant ,  locat ie  's-Hertogenbosch van 6 augustus 2015 in de zaak van mi jn rekwirante a ls  e iseres en

gerekwireerden a ls  gedaagden;

Hierna heb ik ,  ( t .k . - )gerechtsdeurwaarder  de gerekwireerden

IN NAAM VAN DE KONING BEVEL GEDAAN

a.  om aan de inhoud van deze executor ia le t i te l  te  voldoen en daarmee op lL augustus 2015 gezamenl i jk

a l thans ver tegenwoordigd door een daartoe gevolmacht igde ver tegenwoordiger ,  b i j  ge legenheid van de

kadastra le grensaanwi js  de bui tenzi jde van het  pand staande en gelegen aan de Wi jksestraat  6 aan te

(doen) wi jzen a ls  de kadastra le grens tussen de n ieuwe,  thans voor lopige percelen Heusden A 2867 en

Heusden A2868;

b.  b innen twee dagen

be ta lende  de  ande r  za l

proceskosten

na kosten

te voldoen

kosten van d i t  exploot

Totaal  te  voldoen

welk bedrag verhoogd

posren;

op het  kantoor  van Dirkzwager Advocaten & Notar issen hoofdel i jk  des dat  de een

zijn bevrijd te betalen:

wordt  met  nog te verval len rente,

€ t.298,L0

€ 131.00

€ t.429,L0

€  183 ,54

€ r .6t2,64

te maken (execut ie)kosten en eventuele p.m.

MET DE AANZEGGINGEN

Dat indien door gerekwireerden n iet  aan het  onder a genoemde bevel  wordt  vo ldaan,  d i tvonnis in  p laats

t reedt  van de door gerekwireerden te verr ichten grensaanwi js ,  in  d ier  voege dat  de bui tenzi jde van het

pand staande en gelegen aan de Wi jksestraat  6 heef t  te  gelden a ls  marker ing van de kadastra le grens

tussen perceel Heusden A2867 en Heusden A2868.

Dat  ind ien n iet  aan mi jn bevel  wordt  vo ldaan b innen de geste lde termi jn,  ik  de t i te l  op verzoek van mi jn

rekwirante gedwongen ten u i tvoer  zal  (doen) leggen en wel  door  a l le  middeien en wegen rechtens wat

onder meer in  kan houden executor iaal  beslag op en verkoop van de e igendommen zoals roerende zaken

en registergoederen,  a lsmede beslag onder derden.



De kosten van d i t  exploot  bedragen:
Exploot :  €  74,92
Verschotten
info bevoÍk ing (3)  € 4,89
nader adres (3)  € 71,88
Subtotaal :  €  151,69
Omze tbe las t i ng :  €  31 ,85
Totaal: € 183,54

De kosten van d i t  exploot  z i jn  verhoogd met2I% BTW zoals bedoeld in  de Wet Omzetbelast ing 1968,  nu

de verzoekende par t i j  mi j  heef t  aangegeven deze n iet  te  kunnen verrekenen.

Het doen en het  beloop van de verschot ten z i jn voor de goede verr icht ing van de ambtshandel ing noodzakel i jk  en de
gerechtsdeurwaarder heeÍ t  geen rechtstreeks of  middel l i jk  belang in de onderneming van de derde,  d ie de kosten ervan factureerde.
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RECHTBANK OOSï.BR,ABANT

Handelsreeht
Zirtingsplaats's-HeÉogenbosch

zaal<nummer / rolnummer: C1011296814 IKG Z.A 15-475

Vonnis iq liort gediug van 6 augusfus 2015

in de zaak van

de pubiiekrechtelijke rechtspersoon
GEMBEIYTE HEUSDEN,
zetelend te Vlijmeno
eiseres,
advocaat mr. C.W.J. Raaimakers te Nijmegen,

tegen

I. ANTONIUS FRANCISCUS LIONÀRDUS IV{.ARIÀ SCHRE{,IDNR
wonende te's-Hertogenboseh,
2, CÀROLUS ANïONTUS PSTRUS MARIA SCHREUDER,
wonende te Elshout,
3, PETRUS FRANCISCUS MÁRTÀ SCHIIEUDETL
wonende te Haarsteeg,
geda-agden,
niet verschenen.

l, De pr-ocedure

1 .l . De procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met 9 producties (A tot en met I),
- de bij brief van 4 augustus 2015 ingediende productie J van de zijde van eiseres,
- de mondelinge behandeling op 6 augustus 2015 te 11.00 uur,
- de pleitnotiÍie van mr. Raaimakers,
- het tijdens de behandeling tegen gedaagden verleende verstek.

1..2. Mr. Raafunakers Ên mw. D. Gronnak - Beset (iuriste bij de gemeente Heusden), die
beiden ter zitting aanweziglvar€n, hebben het standpunt van eiseres en de als productie J
overgelegde foto's toegelicht.

1.3- Op 4 augustus 2015 heeft A.M.L. van Rooij, rvonende althans verblijvendete
ZonhovenrBelgie, een klapper met een brief en i6 producties aan d0 voorzieringeruechter
doen toekomen. In de brief geeft de heer Van Rooij aan dat hij opheedt als gemachtigde van
gedaagden. Gedaagden noch de heer Van Rooij zijn evenwel ter zitting verschenen en zij
kunnen in kort geding niet volstaan met een scbriffeliike reaotie . Voorts is de heer Van
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Rooij geen advocaat en niet in die hoedanigheid bevoegd gedaagden bij te staan of te
vertegenwoordigen. Voor zoveel nodig maakt de voomieningenrechter gebruik van z[jn
bevoegdheid (p. l7 Procesreglemeut kort gedingen civiel familie) om in deze zaak biistaod
door de heer Van Rooij, die geefi advooaat is, te weigeren op grond van de eisen van de
goede prooesorde. Dat de werkzaamheid vau Van Rooij in dit kort geding niet strookt met
een goede procesorde wordt mede geillustreerd door de omstandigheid dat de klapper met
inhoud eiseres voor de zitting nog niet had bereikÍ en uit het gegeven dat het in de klapper
met bijlagen gestelde nauuelijks een relatie heeft met hst geschil daÍ eiseres ia de
dagvaarding aan de orde heeft gesteld.
De klapper met inhoud u,ordt buiten beschouwing gelaten.

1.4. Cedaagden zijn niet verschenen ter zitting, noch hebben zii zich laten
vertegenwoordigen door een advocaat, De voorzieningenrechter heeft geconstateerd dat het
dagvaardingsexploot op juiste r.vijze aan alJe gedaagden ís betekend en heeft aan gedaagden
verstek vedeend.

L5. De voorzieningenrechter heeft vervolgens ter zitting mondeling uitspraak gedaan,
wsárvan dit vonnis de schriftelljke weerslag vormt.

?. De beoordeling

2.1. Het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet offechtrnatíg of ongegrond voor
en zal als volgt worden loegewszen, met dien verslande da! zoals besproken met eisetes ter
zining, de gevorderde drvalgsom zal worden afgervezen, aangezien eiserÊs geacht wordt bij
deze vordering geen belang te hebben vanv/ege de toe te wijzen rnogelijkheid varl reële
executie. Benoeming vaÍr een dwangvertegenwoordiger is daarmee ook niet meer nodig.

2,2. Gedaagden arllen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij ín de
proceskosten rvorden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op:

P.003

- dagvaarding
- grifïierecht
- overige kosten
- salaris advocaat

€  158 ,10
613,00

0,00
_- 527"00

Totaal €

3, De beslissing

De voorzieningenrechter

1.298,10

3.1 . gebiedt gedaagden om, gezámenlijk althans veriegenwoordigd door een daartoe
gevolmachtigde vertegenwoordiger, bij gelegenheid van de kadasrale grensaanwil's op 11
augusfus 2015 de buitenzijde v;n het pand staande en gelegen aan de Wíjksestraat 6 aan te
(doen) wÍjzen als de kadastlale grens tussen de nieulve, thans voorlopige percelen Housden
y'c867 en Heusden A2868,

3.2. bepaalt dat, indien gedaagden nict aan hst ondor 3,1. opgenomerl gebod voldoen,
dít vonnis in de plaats treedt van de door gedaagden te verrichten grensaanwijs, in dier
voege dat de buitenzljde van het pand staande en gelegep aan de Wijksestaat 6 heeft te
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gelden als markering van de kadastale grens russen perceel Heusden A2867 en Heusden
A2868;

3 .3. ' veroordeeit gadaagden in de proceskosten! aan de zljde van eiseres tot op heden
begrootop€ 1.298,10,

3.4. veroordeolt gedaagden in de na dit vonnis ontstarie kosten, begroot op € 131,00 aan
salaris advocaat, te vermeerderen, ouder de voonyaarde dat gedaagde niet binnen 14 dagen
na saÍIschrijving aar het vonnis heeft r'oldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak
heeft pl'aatsgevonden, rnet een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaal en de explootliosten
val betekening van de uítspraak,

3.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbs€r bij voorraad,

3.6. w[jst het meer of anders gworderde af.

Dit vomis is gewezen door mr. A.H.L. Roosmale Nepveu en in het openboar uitgesproken
op 6 augusrus 2015.

rv.g. de grifiier w.g. de rechter

Voor eerste g1osss

De griffier van de rechtbank Oost-Brabant.

fhn II l,l{.,r-..- o U^_ d,l . Ao. (
/, /\f -u (/{'t-4 4 "f U.t,/ ZotS*
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Ll5001200
l73.7a.ak (dossiernunrnrer 5029728) woldt behandeld door mr., C,W.J, Raaimakcrs (BAR;
A?6JST), advocaat te Nijmegen, postbus s5, 6500 AB, teisfoon az4 - 3&r 3rg3, fax6-
@diriavo"ae"r"nl. . ,---:;--fledenr de achtentwjntig!Íe juli tweeduizsodvijftien (20 1 j),

op voteoelc van de publielaeohtelijke rechtspersoon qeqeenfc lfeusdgn, zetelende te (5251
FD) Vlijmen aan het adres Juliartastraat 34, voor deze zaalc woonpiaats kiezende te Nijrnegur
aan de Van Schaeck- Mathonsiagel 4 (Postbus 55, 6500 AB) ten kgrtoro van Dir.kzwager
advocaten & notalissen N.V., varr wie nu'. C,WJ. Raaimalcer.s als advocaat wordt gesbld en
als zodanig za1 optreden,

heb ik, pe{rus Johannss Lambertus Geraldus van Krijl, als gerechtsdeurwaalrlel'gevestigd te
Nrjmegen, Jcantoorhoudende en mitsdien ten deze woonplaats hebbende te Nijmegen aan de
lVijchenseweg 118,

kÏachtens schriftelijke last d.d, 28-07-2015 van de voorzieningeruechter van de Reohtbarrlc
Oost-Brabanr, locatio 's-Her'togenbosch ingevolgE artikàI254 lid 2 van hei Wetboek van
Bulgerlijke Rechtsvotdertng,

GEDÁGVÁÁRD IN I(ORT QEDINGI

' -['As'lieèï.ÀryroNms-fRANCISCUS"-IE_Oï\ititRDUS:A&RIA' 
SCr{RBUDE&. -

wongrrde te (52218D) 's-Herlogenbosoh aan het adrcs De Vutter 3, aldaat'aan dat

adres mijn exploot doende en afcchrift van deze dagvaarding aismede van hieraa

genoemde producties laterrde aan: voormsid 8si!Ê h srsrjtan À1yllëÉ niHl
Cearrp do vÊímsldÍngen zoaÍs wolelJlkv00Íg6rqtí0y9n, or|det k aldsor nlarnoio
aanlÍDÍ oon e/l€ foohi$g€ldtg atsÈhrlft kgn

vÍordrn gêÍatsni

2, dc heer CAROLUS ÀNTOMUS P0TRUS MÁRïÀ_SCHREUDER, wonende te

(5154 A?) Elshout aan het edtBs l(et'ket'aat 30, aldaar aar. dat adres nrijn exploot

doende en afscfuifr vari deze dagvaarding aismede vaa hierna gerroernde producties

I8,tende aAn: vooríratd adrae In geeleloa enyglsp 631
ía€,rop d€ vêrÍneldlngsn zoalS wa(ts.il.,xwcíg€lctlíEvo,L Omda-i llr aldeqrntemaí;
aenkof q66qf3 sg66ls0ofdb arschrfÍl ksnrvaÍd0n g€l816n;

P.005
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3, de heer PETRUS rRANcrscus_i\{ÁR&t SCIIRDUDER, wonende te (5254 J})
Haatsteeg aan het adres Ïïaalsteegseslraat g7, aldau aan dat adres mijn exploot

doeude en afsohrift va:n deze dagvaarding alsmede hisrna genoemde producties

latendeaan: íIg,u ïiJ Peesoo{i
4! o,*d+*lrs*qgglrw*erep+rt

d a$op deJarmdíh 9 en a0sÍ3 !í€ lte I lJk
voorgii€dÍovon, omdsl lk aldogr í{omand,*" *. iF.f".*#:',S:"flgii )

OM:

op dorderdag 6 ausustlrs 2015 (tr,veeduizendvljftien) om l.LQ0 irr de voormiddnq, iu
percoon of vefiegenwoordigd dool een advooaat te vercsbijnen ter openbale terechtzitting van
de voorzíeningenreohter. van de rechtbanl< Oost8rabant, locatie,s-Hertogenbosch,
rechtsprehende in kort geding welke zitting alsdan gehouden zal 'woLden in het Paleis van
Justitie aan de Leeghwaterlaaa I te 's-Hertogenbosch;

M[,T DtrÀAN&GGING DÁT;

- indien een gedaagde niet in petsoon en evennin veÉeganwoordigd dool een advocaat op
ds terechtzitting verschijnt en de voorgesctueven twmijnen en for.maliteiten in acht zijn-le.;*.'\d,;;;;],iËiïffiËËndiËtdaàà-erffiái-yeli&áenaËfi-raaï 

"';:*-
vordeting zalloewijzen,tenáj deze hem omechtmatig of ongegrond voorlcom!

- indien ten minsts één r'an de gedaagden ia pusoon of bij advocaat tel terechtzitting is
velschenelL fussen alle partijen één vonnis zal woÍ'den gÊwezen, dat als een vonnis op
tegenspra ak wordt beschouwd;

- bij versohijning h hetgeding van ieder van de gedaagden een gliffierecht zai ?orden
geheven, te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van vorschijning;

- de hoo$e van de giffieredrÍen is vernxeld in de meest recente bijlage be,lrorend bií de Wet
giffreLechten burgerlijke zakerr, die onda.rneeris tevjnden op de website:
www.kbv e, nYerifi iere chtentabel

- van ee!.peNoon die onvermopnd is, een bij of kaohtens de wet vastgesteld grifiieiecht
voor onveímogqrdenwordt geheven, indienÍríj op het tijdstip waaÍop het giffiereoht

wordt geheven heeft ovorgclegd:

í
L
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een afsciujft van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artilcel 2g vand,e wet op de
rechtsbijstand, of indren dit njet mogelijlc is trn gevolgc van om.srandigheden die
redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rer(enen, een afscluift van de aanvraag, bedoeld
in aitiirel 24, tweede lid, van de \ilet op cle rechtsbijstand, dan wel
een vslklfling van het besfuu van de raad voor rechtsbijstand, bsdoeld in artikel ?,
derde lid, ondetdeel e, van de ïVef op de rechtsbijstand waaruit biljict dat zijn inkomen
niet meer bedraag dan de inlconrens bedoeld Ín do algemene maat,egel yan bestuur
i<raohterrs artikel 35, tweede iid, van die weq

- van gedaagden die bij dezelfde advocaat vu'sohijncn on gelijÍcluidende conclusies nernen
of gelijJCuidend verweet voËr'etr, op basis van artikel 15 van de Wet griftierechten
burgerïijlce zalcerr slechts eenrnaai een gezarnenlfik griffierecht woldt gehevon;

-TEN.OINDE:

alsdan tegen zich te horen gisen en concluderen op de volgende gonden:

Feitelljke gronden

1- De gemeente Heusdar (bielna: de gemeente) is eigenaal van het perceel lcadast'aal
.bpjcsr-rd.geness-ts.Hqrsd-e-n.aj.ftL"-pl4a.fs-e.lijlc.b9k9ad eb-wils.csF.aet-í'- _.... ._.r;,-... :-...:_.--._-*

De gedaagde heren Sclrr'eudor (hieru: Schreuder o.s.) zijn eigenaar van het pcrceel
kadastuaal bekÊnd gemeente Heusdon A 551, plaatselijk bel<end als rffijksestr.aat g,

3' Op het perceel ï{lijksesfraat 6 was reEds een pand gebouwd waarbij ea een over.bouw
op hoÍ petceel trVijksestraat 8 heeft piaaÍsgevonderr. Tussen partijen is eEn geschii
ontstaan ovel de eigendom van de groud onder deze oler.bouw Uiteindelijk heoft dit
edn geresulteerd dat uvr lechtbanji in de procedru'e met zaalouÍnmer 3243838 en
loinummel CV EPL L4-6295 bij vonnis van 26.februari 20i5. (lcort samengevat)
heeft beslist dat de gtond onder deze ovsrbouw door vorjeuing oigendonr van de
gemeehte is geworden. De gemeente legt dit vonnis over als producfie A,

4, Tegen dit vonnis zijn door schreude.l c.s. gÊen recher:niddeiefi oangewend. De
gerieente Heusden heeft r{aarom aangekondigd dat zij ova'zal gaan tot insctuijving
van dit voruris in het register van het l(adastor, De gemeente Heusden legt als
producÍie B haar brief van I i,uni 2015 aan de gemachtigde nan Soko'rder c,E, oye4
exclusief de bijlage bíj die brief te weten het ais prorluciie A ovagelegde von+is.

t l

z ,

P.007
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5. Bli brief vur 2 iuli 2015 hesft de ge{neente vau de griffie' yan de rechtbanlc 0ost-
Brabant de jn artikel 3:77 lid 1 aanhcf en onde{ e BW bedoelde verl'Jaring,
inhoudende dat er gecn rechfsnriddel tegvn dit vonnis is ingesteld, ontvangen. De
gemeente Tegl dezx, brief over.als productie C,

6. Vervolgens heeft de gerneente bij briof van 6 iuli 20i5 (producÍie D) het Í{adaster
verzoch( oÍn ovea' Íe gaan tot inscÍu'ijviag van het vomis in de registers varr het
I{adaster'. Hst ltudaster heeft op Zjull?0jj cm 9,00 uw het vonnis iugesclu'even in
het.registel Oru'oerende Z,al<en$lp4, deel 6G443 nummer ZZ(producíie E).

7. Bij blief van Tjuli 2015 (productie S) heefi het Kadaster aan (in ieder goval) de
advocaat vaq de gemeente beiicht dat het oude perceel Heusden A551 door hvec
nieuwe deelpercelea zal worcïsn vet"va[gen, te weten Ileusden 42867 ten rramE van de
gemeente Heusden en Heusden 42868 terr name vao de heren Sohr'euder. Het
I(adastet geefi in haar bdef aan dat de adndnistatieve gÊns van de beide deeipercelen
nogniet defirdtíefis en dat daartoe een geirsaanwijs zalmoetenplaatsvinden-

8, Het is esn feit van alge-sas beksndheid dat de aanwijs vao een nieuwe kadashale
grens teneinde daar eeal definitieve gfens van te maksn doorgaans piaatsvindt één tot

P.008

l r

t'

.-...,,.j:!:.:-andeÉaifjaar.(!),na.inscluijv,ing,vanhetstrrkdat&efueklÍrng.hepfigp--d-e-jjggqd-o_m,vatr,_",.,-.

(gedeeltes van) een pelceeypeÍcelen- De geneente is daarop in ovelieg met het

I(adastor getreden ea hooft uiteargeaet dat en rvaarom het voor haar bezwaarlijlc is orn

daarop zulk een iange tijd te rnoetsn wachten. Tljdens dat gesprelc bleeJc er bij toeval

een afspraalc op i I aus"usÍus 20J5 mogelijk.

9, Voor de geneente is het zeer betwaarl[ik om langor: dan {nt deze ingepiande

iametingsafspraak te Íno#ren wachren amgezien zíj voomemens is om haar perceel 0p

de kortst mogelijke ternrijn te ver{<open, maat' daalÍoe feitelijt< niet kan overgarn

vóórdat de kadasfiule grenzÈn definitief zijrr aangewvzerL en bíjgewerkt dool het

Kadaster. Indien cr geen definitieve gt'e.nzcn zijn bapaald b$ft er immets onzpkerheid

bestaan over de ligging van de kadashale greízen hetgeen ook nadelige getrolgen lcan

hebben voor de vestigrng van (bijvoorbeeld) een recht van hypofteek door ee!.

opvolgend eigenaar'. Tot het mfinent van verkoop lijdt de gemeente sohade doordat zij
jaarfijks afscluijft op het pand en zij ronte inlcomstea mist over de to realiseren

velkoopsom van het pand a4n de Wijksestraat 6. Bovendien dient de gemeente

yauwege het bapaalde in artilcel 3:14 BW zich bij pr'ivaatlechtelijk bandelen oolc de

beginselen van behooriijlc beyruu te houden en dient zij dch daarom zoïgyuldig te
.f
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gedragen en een opvolgend koper niet te conÊ,onteren met een conflict over de
grensaanwijs zoals dít zich thaus tussen partijen afiekent

i0. Hei i(adaster heeft (ken:retiji<) in een teiefoorgespi.eft op of omstreeks t4 julj zW
contacf gezocht mef gedaagde C.A.P.M^ Sclu'eudel over de inmeting van de nieuwe
greÍIzen, In reactie daarop heeft de gerneente het hierbij als productie G over.gelogde
e-rnaiibeÍioht onfvangen van de gemachtigde vaq soheuder c-s., de heei. A,M.L, vaa
Rooij, waarin - onder rneeÈ - is gesteld dat el sirafaangifte is godaan tegen het
Ifudasta' nu de betrefferLde mederverÍror van het l(adaster beweerderijk ,ovt zgnthaw
naah. zou hebben genoemd.

II,Bij +mailbeiioht van 21 iUIi-2015 heeft het l(adaster aan de geneonte Heusden
bevestigd dat do gr'ensaanwijs plaafs zal kunnen vinden op iI augustLrl 20,15 om_l ir,0g
U{. De gerheente legt dit beiicht over als productie fi,

i2. Bij brief van ZT.iyli ?0L5 (ploductie I) heeft de advooaat van de gemeente aan de
gemaohtigde van schreuder c.s., de heor A.M.L. van RooiJ, veyzooht om uitorlijk op
24 juli 2015 te berichteb dat (één van de) hel'en Schrcuder dan wel de heer Van Rooij
nÊrnens de herei'r Schreuder aanwezig zullenlnLzijn bij de glerxaanwijs en de gr,ens
zal azu,vijzen Tevens zijn daarbij de verhinderdatatoi l1 augustus a.s. opgwraagd.

13, De advocaat var de gemeente heeft op maar ook na}4-Wli 2915 niet van Sobr,euder
c.s,, althans hun genLachtigde, verlomes.

Jurídische g'onden

14, Gelet op het bepaalde irr ariilcel 57 Kaclastsr vret jo. atikrl 14 Kadasferbesluit dieaeil in
beginsel zowel de gemeente als Sctueuder c.s. aanwezig te rrjn bij de gtensaanwijs.
Ds landmeÍer van het Ksdastet kan evenwBl oolc beslissen dat het bepaaïde in het
vonnis mn 26 febluari 2015 geen twijfel overiaat over de iigging van de nieurw
gtenzen nief tegenspraak ís met de door henr waargenomen efpaiing (artitcel 14 lid 3
Iftdasterberluit),

15, De gcrneente steit zich primair op het standpunt dar de eanwijs van de grens oolc op
gund rran artikel 14 lid 3 l(adastsbesluit kan plaatsvinden, ïn het vor:nis van 26
febn:at{ 2015 is immers geooldeeld dat de grond onder de overboury door verjaring
eigendom is geworden van dp gemeente Heusden. Djt betekent daf de buitenzdde van
de ovelbouw zal hobben te gelden als de grens van het nieuwe lcadasl'ale pelcee!,
hetgeen in het veld ooli eenvoudíg waarneembaar is, De gemeente kan het eohter- nÍet

P.009
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laten aanko:nen op de op 11 augustus 2015 claarcyel, door de landmeier val het
I(adaster te ncmcn beslissing,

16' De gemeenÍe is namelijk voolnernens orn ber perceei lvijksesrraat 6 te koop aan te
bieden tngiusigif het peiceel grond onde,-- de ovelbouw. In beginsel zou de oveldrachi
ook plaats kunnen vinden met voor{opige J<adastmle glenzsn, zoals daar nu sprake r"an
ís' Echta; zou de opvolgend ftopel dan gocon-fi,onteerd worden m.et de onzekerheid
over de Iigging van de lcadasuale Ereezenhetgeen nadeJíge gevolgen kan hebbgn vool.
de vestiging van (bijvoorbeeid) een lecht varr hypotheelc. Bovendien ls het zea
waarschijnlijk dat de opvolgend eigenaal in dat geval bií de uiteindelijke grensaanwijs
geconfi'onteerd zal gaan worden met een (vor,gelljkbaat) conflict rnst Sclïeuder c.s,
Gelet op het bepaalde in aidkei 3:r4 BW en de veipiichting van dc gemeenfe om zich
zorgvuldiq te gedragen ten opzichte van (onder.rneer) de opvolgend eigenau,kan de
pmeente:det anders dan hvtperceel ovefdmgen rnet definitieve kadastale grenzer.

17, On deze reden zier de gsmeenÍe Heusden zich genoodzaakt in korÍ geding urv
techtbank fe ve*oelcen tot het bevelen van Schreudei.c.s, om b!y' gelogenheid van de
kadash'ale gleruaanwiis op li augush$ z01s gezamenliik, althans ééo van hen
bevoegdelijk optredend narnens Sclueuder c.s .gezamenlílq althans vertegerrrvoordigd
dool een daartoe gwolmachtigde vertegenïïoordigei; de buitenzijde van het pand

:.'..- st{ande'jeifgelegen.aaníe:}Vijksesh=bat 6:aáir_tu.(làïfiiF.wijzón_alÉ de-Ridastiaie ipens_-__._.,.-
tussen de nieuwe, thans voor{opige pelcelen Heusderr A2g67 en HEusden Á2g6g.

18' Voor het geval Schleudcr c.s. niet, althaas niet alien, altharis liet vertegenwoor,digd
doot een daartoe govolmachtigcle veriegenvoordiger, zouden korre,n opdagen bij de
geplande grensaanwijs op 1l augustus 2015, de medewpdcing daaraan zouden
rveigeren ofde ligging van de Ícadashale gens niet zouden aanwiizen conform het
vonnis van de rechtbank Oost-Brabant dd.26 februari 2015, vor.deÍ de gemeente dat
uvr rcchtbank in goede justitie een om de
buítenziide van het pand staande on gerege,n aan de rivijkseskaaf 6 aan to (laten)
wijzen als do nieuws kadasa'ale grens, arthans. dat het ín dgzen te wiizen vonnis in de
P1aats lreedt van de door sclu'zuder c,s. te veruichten gensaanwijs in dier vooge dat de
buitenzijde van het pand sta^ande en gelegen aan de iilijksestraat 6 heeft te gelden als
mar'kaing var de kadastrale glens tussen perceel Heusdear A2867 en Heusden A2g6g
(altikel 3;300Iíd 1 BtV),

t

í
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Spoedeisend belang
i9' Het npoedeisend belang van de gsnieente bij de gevraagde voorziening is gelegen in

het feit dat het Kacíasía' gewoonlíjk één tot anderhalf jaar (t) nodig heeft om tot een
inmeting van de nieuwo gLenzenovel,te gaan maar dat de gemeonte er bii toeval in is
geslaagd om een afspraak te maken voor I l aususfus a".S. om l1:00 uuj. De gemeente
heeft spoedeisend belang bij cle gewaagde voorziening omdat deze erfoe shelct de
onzel<erheid over.de liggrng van de kadasfraie Eei7,ênva$voge mei het oog op eetr
spoedige vetlcoop van haat' pand met ondelgrond 'Wijlcsestraat 

6 te beëindigen en te
vootkomen dat de opvolgend eÍgenaar hier'ovel il een fturon)geschil met Schreuder
c's' wordt gekoJcken' Dit in vei'band rnet ds biizondere positie van de gemeente ín heÍ
plivaahecht ex attikei 3:14 B'V/. DaaLbij heeft te gelden dat de gemeente schade lijdt
dool niet tot ve*lcoop en leve'ing van hef perceel over.íe Í<unnen gaan rïoordat z{
jaadijks afsclu'ijÍÏ op het pand en zíj rcnte inkomsten míst over de te realiseren
verkoopsom ran hetpand aan de Wijksestiaat 6.

Bewiismirldelen
20' De hierna op hetproducfieovesioht te melden producties zijn als bewijsnriddel aan

deze dagvaar ding gehecbt.

2i' weilicht zal de gemeente, voorafgaand aan de mondeiinge behaudeling, nog enige. - _ - ; - . ;  _ .  - - i : _ _ . , . 1 : , : _ , _ : _ i  .  . - . .- 
aanvtillen?Íeinoduóïiesïrf-ieedí"gbi.ftgn."''"t ""' ---; "-- "--; .' ---.-::' =--
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heeft de gemeente recht op on belang bij de vordering
dat fu voorzieningeruechtel bij wege van voorÍopige voor.ziening op grond vat artikel 254
van het \{etboek van Burye.r:lijke Rechtsvordering - uitvoabaar bij voonaad -r

1) Beveelf dat Sclueuder o.s. gezamenlijk, althans vertegeil,y6grdigd door een daartoe
gevolmachtigde vertegenwoor.digor; op straífe van ve,rbeurte van een dwangsom van
€ 10.000,- bii gelegenheid van de kadastuale grensaanwijs op 1l augusfus 20lJ de
btritenzijde van het parrd staande en gelegen aan de Wrjksestraat 6 zullerr (doen)
aanwijzen als de kadastrale gÍens fusscn de nieuwe, thans vooliopigo per.celen
Heusden A2867 en Heusden 42868, bÍj gcbrele wa&'yan deze grens alsdan zoals
vosrmeld aan}ewezflr zal wot'deo doot een door. uw r.echtbarrlc in goede justiïie ts
beqoemen dwarrgvertegenwoordigu., althans áat het door uwe Edelachtbarc
Vootzieningenrechtet in dezon te wijzen vonnis in de plaats treedt van de door
Sohr'euder c.s, te verrichten g.ensaanwijs in die| voege dat de buitenzijde van het pand
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i:iff ;ï,:1ïHï,::"y,::ff;í,l:ni,::ïri*:,'*oedngvande
2) scbreuder c's' vetoot'deelf in de kosten van deze procedure, alsmede in de natnsten

iï 
*" bedrag van e 13 1,-' dan wel, indien betekerring plaatsvindt r,,€r esn bedrag vanv 199,* en de gvenfueie verdere executieicosten.

De kosten dezes bedmgen voor mij, deurwaardei; € 1Sg,10

Explootkosten e?7,g4

i Infokosten BRp (3) € 4,89
Nader.adres (2) e 4?,gz
BTU/ €.2TAa

'wffiffig,'llgffiftïïiÍï,ïffinemhg

J,,k. gelecH éurwaarder:
I
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PRODUCTTEOVERZICIIT

Ïroductie Á: vonnis van derechtbank oost-Erabant van 26 fobrwi2ar.;ProductieB: brief d'd' 9 juru 2015 vande advocaat van de gemoonte aan de gemaohtigdevan Sclueudel c.s.
Prodqctie c; brief cl'd' 2 juli 2015 van dc rechtbank oostsrabant aan de advocaet van degemeente
Producfie D:
Producfíe D:
Prorlucfie J.,
Productie G:Í

bljef d.d, 6 juti 2015 lzn de advocaatvaa de gemeente aan het Kadaster
aftcl*ift van de cp het origineie vonnis aangJrachte stickei.van hetKadastel.
bdef d'd' 7 iuliza.*vanhef Kad*ite'aan de advopaat van rÍe gemeente
e-mailbericht d.d. 14 juli Z0IS vaade gemaohtigde van ScJl.euder c,s. aa_n degemeente

ProducÍie fJ: e-mailberieht d,d, 2r juri 2015 run het Kadaster aan de ganeente.P*oducfie r: bi'ief d,d. zz juri zllj vando advocaat van cle g**r.** aan de gemaohtigde
van Sóreuder.o.s.
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