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Afoeqeven met ontvanostbevestiqi nq

De Gemeenteraad van Heusden
t.a.v. voorzitter mr. Jan Hamming
Postbus 41, 5250 AA, Vlijmen
(e-maíl: info@heusden.nl)

Sint-Oedenrode: 9 juli 2015
Ons kenmerk: Schreu/0907201 SNz

Geachte gemeenteraadsleden met als voorzitter burgemeester Jan Hamming,

Hierbij verzoekt het Ecologisih Kennis Centrum 8.V., gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD
te Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, 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) de gemeenteraad van Heusden op grond van de nieuwe feiten in dit verzoekschrift
om oo uiterliik 18 iuli2015 te hebben beslist dat hun op valse dossierstukken gebaseerde en
genomen besluit van 29 oktober 2013, nummer 359858 (gepubliceerd in de Staatscourant van 17
december 2014, nummer: 331 33) is ingetrokken en dat op de volgende e-mail adressen:
ekc.avanrooii@omail.com en a.vanrooU48@omail.com en de.qroenen.belqie@qmail.com op uiterliik
18 iuli 2015 schriftelijk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan tegen de voltallige gemeenteraad
van Heusden strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw,
Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan
de Hoofdofficier van Justitie mr. F.K.G. Westerbeke van het landelijk parket, Posthumalaan 74, 3072
AG Rotterdam. Ter onderbouwinq van die strafaanqifte zal een kopie van dit verzoekschrift
worden overleqd.

Nieuwe Feiten.

Bijgevoegd vindt u het in de staatscourant van 17 december 2014 gepubliceerde besluit van
5 november 2014, nr.2014002074, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de
gemeente Heusden krachtens artikel 78van de onteigeningswet (onteigeningsplan Heusden-vesting,
Wijksestraat 3) (Stuk A). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als
herhaald en ingelast te beschouwen.

ln dit op 17 december 2014 in de Staatscourant gepubliceerde besluit kunt u lezen dat Willem-
Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
(namens deze De Minister van lnfrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus)
heeft beslist om tot onteigening van de woniqg Wijksestraat 3 over te gaan op grond van het door de
gemeenteraad van Heusden genomen besluit van 29 oktober 2013, nummer 359858.

Verzoek tot het nemen van een besluit, waarbij de gemeenteraad van Heusden op grond van de nieuwe
feíten in dit vezoekschrift wordt gesommeerd om op uiterliik í8 iuli 20í5 te hebben beslist dat hun op valse
dossierstukken gebaseerde en genomen besluit van 29 oktober 2013, nummer 359858 (gepubliceerd in de
Staatscouranlvan 17 december 2014, nummer: 33133) is ingetrokken en dat op de volgende e-mail adressen:
ekc.avanrooU@omail.com en a.vanrooii4S@gmail.com en de.groenen.beloie@gmail.com op uiterliik 18 iuti
20í 5 schriftelijk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan tegen de voltallige gemeenteraad van Heusden
strafaangifte worden gedaan bij Íederaal procureur des konings Fredéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat
66 bus 1 , í 000 Brussel (België) met een afschrift van die strafaangifte aan de Hoofdofficier van Justitie mr.
F.K.G. Westerbeke van het landelijk parket, Posthumalaan 74,3072 AG Rotterdam. Ter onderbouwinq van die
strafaanqifte zal een kopie van dit verzoekschrift worden overleqd.

sommatie bevat 8 s met stukken A Um H. totaal: 38 blz.


