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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  

  
 

                               

Afgegeven met ontvangstbevestiging 

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

Sint-Oedenrode: 9 juli 2015  
Ons kenmerk: Schreu/09072015/Vz 
 
 
 
Verzoek tot het nemen van een besluit, waarbij de gemeenteraad van Heusden op grond van de nieuwe 
feiten in dit verzoekschrift wordt gesommeerd om op uiterlijk 18 juli 2015 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: 33133) is ingetrokken en dat op de volgende e-mail adressen: 
ekc.avanrooij@gmail.com en a.vanrooij48@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com  op uiterlijk 18 juli 
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 (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 onderbouwing van die 
strafaangifte zal een kopie van dit verzoekschrift worden overlegd.  
 

Deze sommatie bevat 8 pagina’s met bijbehorende stukken A t/m H, totaal: 38 blz.  

 
 
Geachte gemeenteraadsleden met als voorzitter  burgemeester Jan Hamming, 
 
Hierbij verzoekt het Ecologisch Kennis Centrum B.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 op uiterlijk 18 juli 2015 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: 33133) is ingetrokken en dat op de volgende e-mail adressen: 
ekc.avanrooij@gmail.com en a.vanrooij48@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com  op uiterlijk 
18 juli 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 onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van dit verzoekschrift 
worden overlegd.  
 

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 78 van 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.  

In 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 Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus) 
heeft beslist om tot onteigening van de woning Wijksestraat 3 over te gaan op grond van het door de 
gemeenteraad van Heusden genomen besluit van 29 oktober 2013, nummer 359858. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-juli-2015-ontvangst-intrekkingsverzoek-onteigening-wijksestraat-heusden.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/burgemeester-jan-hamming-van-heusden
mailto:info@heusden.nl
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:a.vanrooij48@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:a.vanrooij48@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-november-2015-besluit-staatscourant-onteigening-wijksestraat-3-heusden.pdf
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Betreffend door de gemeenteraad van Heusden genomen besluit van 29 oktober 2013, nummer 
359858, is echter gebaseerd op een door burgemeester en wethouders van Heusden (zie foto’s 
hierboven) vals aangeleverd dossier en kan op grond van de volgende hieronder aangeleverde 
nieuwe feiten geen moment langer in stand kan blijven.  
 
Bij brief d.d. 11 juni 1996 hebben burgemeester en wethouders van Heusden inzake Wijksestraat 3 
aan mr. Th Sandberg, postbus 23130, 3001 KC Rotterdam letterlijk het volgende besluit laten uitgaan 
(Stuk B):  
 

 
Geachte heer,  
 
Naar aanleiding van uw bovenvermeld schrijven delen wij u mede dat het pand Wijksestraat 3 niet 
voorkomt op de rijksmonumentenlijst. Een gemeentelijke monumentenlijst is in Heusden niet aan 

de orde. De gevraagde informatie uit het bestemmingsplan treft u bijgevoegd aan. U wordt verzocht 
om de verschuldigde legeskosten, groot F 5,80, over te maken op girorekening 1478530 t.n.v. de 
gemeentesecretaris. Wij vertrouwen u voldoende te hebben ingelicht.  
 
Hoogachtend 
Burgemeester en wethouders van Heusden 
De secretaris                                          de burgemeester 
Mr. J.D. Nederlof                                  drs J.L.M. Baartmans-van den Boogaart.  
 

    
16 juni 1998: In strijd met bovengenoemd besluit d.d. 11 juni 1996 van burgemeester drs. J.L.M. 
Baartmans-van den Boogaart en wethouders van Heusden, hebben burgemeester drs. H.P.T.M. 
Willems en wethouders van Heusden twee jaar later bij besluit d.d. 16 juni 1998 de sloopaanvraag van 
A.F.L.M. Schreuder voor de afgebrande woning Wijksestraat 3 geweigerd met letterlijk de volgende 
beslissing (Stuk C):  
 

 
Geachte heer Schreuder, 
 
Met betrekking tot uw sloopaanvraag voor het slopen van een woning op een perceel aan de 
Wijksestraat 3 te Heusden, laten wij u weten dat wij in onze vergadering van 16 juni 1998 hebben 
besloten, op grond van artikel 37 van de Monumentenwet in relatie met artikel 21, eerste lid van de 
Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, u geen sloopvergunning te verlenen. Het weigeringsbesluit 

treft u bijgaand aan.  
 
De legeskosten bedragen f 206,--, conform de legesverordening 1998 van de gemeente Heusden, in 
verband met het niet verlenen van de sloopvergunning.  
 
U wordt verzocht de legeskosten binnen 4 weken na dagtekening te voldoen. 
 
Betaling kan geschieden: 
 

1. Op rekening, nr. 28.50.03.909 bij de Bank der Nederlandse Gemeenten. 
 

2. Op postbanknummer 10.71.546 te name van de gemeente Heusden.  
 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Heusden, 
De secretaris                                  de burgemeester 
Drs. H.C. Jongmans                     drs. H.P.T.M. Willems         
 

   
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-juni-1996-besluit-wijksestraat-3-geen-rijksmonument-gemeente-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-juni-1998-weigering-sloopvergunning-wijksestraat-3-heusden.pdf
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Omdat op valse gronden geen sloopvergunning werd verleend kon er ook geen bouwvergunning 
worden verleend. Eerst zal de afgebrande bouwval gesloopt moeten worden om met herbouw van de 
afgebrande woning Wijksestraat 3 te kunnen beginnen. De vele briefwisselingen (vanaf 16 juni 1998 
tot 29 september 2000) daarover van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan burgemeester en 
wethouders van Heusden bracht hen niet op andere gedachten. Het tegenovergestelde gebeurde, 
waarvan u het bewijs hieronder vindt ingelast: 
 
28 september 2000: In strijd met de wet en het recht moest A.F.L.M. Schreuder maar liefst f. 2.527,-- 
aan de gemeente Heusden betalen voor hun weigering om een sloopvergunning (en bouwvergunning) 
te geven. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het besluit d.d. 28 september 2000 
(debiteurnr. 14334) van dhr. L.H. Beaard van de gemeente Heusden aan A.F.L.M. Schreuder waarin 
letterlijk het volgende is beslist (Stuk D);     .   
 

 
Geachte heer,  
 
Met brieven nrs. B199810469 en B199810471 van 16 juni 1998 is u medegedeeld dat geen sloop- en 
bouwvergunning verleend wordt voor uw plan aan de Wijksestraat 3 te Heusden alsmede dat, 

conform de legesverordening 1998, de legeskosten bedragen f. 206,-- voor de weigering 
sloopvergunning en f. 2.291,- voor de weigering bouwvergunning. 
 
Omtrent de juistheid van deze vorderingen is ruim gecorrespondeerd met het Ecologisch 
Kennis Centrum te Sint Oedenrode. De vorderingen zijn onverminderd gehandhaafd. 

 
In brief nr. B200014300 van 3 augustus 2000, gericht aan voornoemd Centrum en waarvan een 
afschrift aan u is toegezonden, is dringend verzocht om de verschuldigde bedragen uiterlijk 1 
september 2000 te voldoen. In brief nr. B200016618 van 22 september 2000, eveneens gericht aan 
voornoemd Centrum en waarvan eveneens een afschrift aan u is toegezonden, is gewezen op het feit 
dat, indien betaling achterwege blijft, de vordering door middel van een dwangbevel in handen gesteld 
zal worden van de belastingdeurwaarder. 
 
Per heden zijn de betalingen voor de verschuldigde bedragen nog niet ontvangen. 
U wordt dringend verzocht het totale verschuldigde bedrag van f. 2.527,- (f. 206,- + f. 2.291 ,-- 
vermeerderd met respectievelijk /. 10,- en f. 20,- wettelijk vastgestelde aanmaningskosten) 
uiterlijk 10 oktober aanstaande te voldoen door middel van overschrijving op een van 
nevenstaand vermelde rekeningnummers. 

 
Indien u ook aan dit betalingsverzoek niet voldoet, zal direct na laatstgenoemde datum de totale 
vordering door middel van dwangbevelen in handen worden gesteld van de belastingdeurwaarder, 
waarbij aangetekend dat alle hieruit voortvloeiende kosten op u verhaald worden. 
 
Hoogachtend 
Afdeling financiën/invordering  

 

   
8 december 2000: Over dit misdadig handelen viel met verantwoordelijk burgemeester drs. H.P.T.M. 
Willems van Heusden niet te praten. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd zijn brief d.d. 8 
december 2000 aan Schreuder, welke u hieronder vindt ingelast (Stuk E);     .    
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Burgemeester 
 
 

Schreuder interieurverzorging 
Laagstraat 1 
5256 PJ HEUSDEN  

 
Datum 8 december 2000 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2000-heusden-eist-2527-gulden-voor-weigering-sloop-en-bouwvergunning-wijksestraat-3.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-december-2000-burgemeester-hptm-willems-heusden-wil-geen-contact-over-wijksestraat-3.pdf
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Heer Schreuder  
 
Ik zou mij graag nader hebben laten informeren, maar een afspraak op korte termijn - voor u en voor 
anderen -  is onmogelijk wegens het door de verhuizing extra ingewikkelde verloop van de altijd al 
lastige decembermaand. 
 
Inmiddels heb ik begrepen dat u dit als een simpele smoes beschouwt. Voor mij is daarmee de 
grond voor contact vervallen 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
15 maart 2001: Dit heeft tot gevolg gehad: de akte van betekening d.d. 9 februari 2001, verricht door 
belastingdeurwaarder A.J.M. v. Abeelen, waarbij in opdracht van burgemeester en wethouders van 
Heusden beslag is gelegd op de volgende roerende zaken van cliënt, 

- twee bankbiljetten van f. 1.000,-  
- acht bankbiljetten van f. 100, - 
- twee muntbiljetten van f.25,-(4 pagina’s) 

gevolgd door de aangekondigde executieverkoop van de gemeente Heusden op 15 maart 2001 om 
15.00 uur, waarvan u het wettelijke bewijs vindt bijgevoegd en hieronder vindt ingelast (Stuk F);  
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
 

EXECUTIEVERKOOP 
 

Te koop aangeboden:  2 bankbiljetten van f 1.000,-- 
                                       8 bankbiljetten van f 100,-- 
                                       2 muntbiljetten van f 25,-- 
 
Schuldenaar:                A.F.L.M. Schreuder 
                                       De Vutter 3 te Engelen 
 
Datum en tijdstip:        15 maart 2001 om 15.00 uur 
 
Bezichtiging:                15 maart 2001 om 14.45 uur 
 
Alleen contante betaling, geen opgeld 
De deurwaarder belast met de executie.  
 

 
11 maart 2001: Tegen deze aangekondigde EXECUTIEVERKOOP van Wijkstraat 3 te Heusden 
hebben wij mede namens cliënt A.F.L.M. Schreuder bij aangetekende brief d.d. 11 maart 2001 
strafaangifte gedaan bij de officier van justitie mr. G. Bos bij het arrondissementsparket ’s-
Hertogenbosch welke u vindt bijgevoegd en waarin letterlijk het volgende staat geschreven (Stuk G); 
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-maart-2001-executieverkoop-gestolen-2850-gulden-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-maart-2001-aangifte-justitie-mr-g-bos-misdrijf-wijksestraat-3-heusden.pdf
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
  

 
                               

Aantekenen 

 
De officier van Justitie 
Mr. G. Bos.  

Postbus 70581,  
6201 CZ ’s-Hertogenbosch  

 

Sint-Oedenrode: 11 maart 2001  
Ons kenmerk: Schreu/jus/11030 
  
Betreft: A.F.L.M. Schreuder (cliënt)/ 
            Aangifte van het plegen van strafbare feiten door burgemeester en wethouders der gemeente Heusden  
           (hierna B en W). 
 
 
 
Geachte officier van justitie, mr. G. Bos, 
 
Namens de heer A.F.L.M. Schreuder, de Vutter 3, 5221 BD te Engelen, hierna te noemen: cliënt, doet 
ondergetekende hierbij aangifte van het plegen van strafbare feiten door burgemeester en wethouders der 
gemeente Heusden  
 
Bijgevoegd vindt u: 
 

A. de akte van betekening d.d. 9 februari 2001, verricht door belastingdeurwaarder A.J.M. v. Abeelen, 
waarbij in opdracht van burgemeester en wethouders van Heusden beslag is gelegd op de volgende 
roerende zaken van cliënt, 

- twee bankbiljetten van f. 1.000,-  
- acht bankbiljetten van f. 100, - 
- twee muntbiljetten van f.25,-(4 pagina’s) 

B. de aangekondigde executieverkoop van de gemeente Heusden op 15 maart 2001 om 15.00 uur (1 
pagina). 

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
 
B en W is tot bovengenoemde executieverkoop overgegaan omdat cliënt weigert 50% van de leges te betalen 
voor een bouwaanvraag die niet heeft geleid tot afgifte van de gevraagde vergunning. 
 
De feiten zijn: 

 
1. Bij brief van 23 september 1997 heeft Welstandszorg Noord-Brabant cliënt kenbaar gemaakt dat het 

ingediende bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van Welstand (zie bijlage C)(l pagina). 
 

2. Bij brief van 25 september 1997 maakt de gemeente Heusden cliënt kenbaar dat het bouwplan in 
principe voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Op grond daarvan verzoekt de gemeente cliënt 

tot het indienen van de volgende bescheiden.: 
- een aan het welstandsadvies aangepaste tekening (schetsplan) in 3-voud. 
- een bouwaanvraagformulier in 3-voud. 
- een energiepresentatie berekening in 2-voud. 
- statistische berekeningen in 2-voud. 
- een aanvraag voor sloopvergunning in 2-voud. 
- een bodemonderzoek volgens NVN 5740 in 2-voud. 

Daarin wordt aangegeven dat als deze gevraagde stukken zijn ingediend, het bouwplan verder in 
behandeling zal worden genomen (zie bijlage D)(l pagina). 
In goed overleg met de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente is door architect Struik een 

ontwerp gemaakt dat door welstand is goedgekeurd (22-09-97). De gemeentelijke 
monumentencommissie ging akkoord met het ontwerp. Hierna is de architect wederom in goed 
overleg met de afdeling Bouwen en Wonen de tekening uit gaan werken, waarna die als zodanig als 

aanvraag voor een bouwvergunning bij B en W werd ingediend. 
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Op verzoek van de gemeente en in goed overleg met de gemeente heeft cliënt hiervoor hoge 

kosten moeten maken. Van strijdigheid met het bestemmingsplan kan derhalve geen sprake zijn, 
anders had de gemeente cliënt dat voorafgaande aan het insturen van de gevraagde stukken kenbaar 
moeten maken. Dit omdat in dat geval eerst een artikel 19 WRO procedure gevolgd had moeten 
worden. 
 

3. Bij brief van 1 april 1998 maken B en W cliënt kenbaar dat de door de gemeente bij brief van 25 
september 1997 verzochte bescheiden zijn ontvangen (zie bijlage E)(l pagina). In het overleg met 
architect Struik liet de afdeling Bouwen en Wonen weten dat het ontwerp goedgekeurd was. Op basis 
van die goedkeuring heeft cliënt hoge kosten gemaakt voor de uitwerking van het ontwerp en 
bijbehorende tekeningen. 

 
4. Bij brief van 16 juni 1998 laten B en W cliënt weten dat geen bouwvergunning kan worden verleend, 

omdat het ingediende bouwplan niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan (zie 
bijlage F) (3 pagina's). Dit lieten B en W cliënt pas weten nadat het ontwerp bouwplan was 
goedgekeurd en nadat cliënt voor de uitwerking van dat ontwerp hoge kosten had moeten maken. In 
geval er strijdigheid was met het bestemmingsplan dan had de gemeente het ontwerp bouwplan nooit 
mogen goedkeuren, zodat cliënt bespaard was gebleven van hoge kosten voor de uitwerking ervan. 
Daar bovenop moet cliënt voor deze later gecreëerde strijdigheid met de bestemming ook nog f.2.291,- 
aan leges betalen omdat om die reden geen bouwvergunning kan worden verleend. 

 
5. Op verzoek van de gemeente heeft cliënt een aanvraag voor sloopvergunning ingediend (zie bijlage 

D). De gemeentelijke monumentencommissie heeft groen licht gegeven voor de sloop en herbouw in 
oorspronkelijke stijl. Zie hiervoor bijgevoegd krantenartikel “Heusdense muurschildering verdwenen uit 
het Brabants Dagblad van 13 maart 1998 (zie bijlage G)(l pagina). Ondanks dat lieten B en W cliënt bij 
brief van 16 juni 1998 weten dat de aanvraag voor een sloopvergunning niet voldoet aan de 
monumentenwet (zie bylage H)(3 pagina's). Bovenop de hoge kosten van de aanvraag moet cliënt aan 
de gemeente voor deze later gecreëerde strijdigheid met de monumentenwet ook nog f.206,- aan 

leges betalen. 
 

6. Over de onder punten 1 t/m 5 genoemde onrechtmatige handelwijze van de gemeente Heusden heeft 
cliënt willen praten met de verantwoordelijk wethouder A.P.M. v.d, Hoven. De heer v/d Hoven was 
daartoe niet bereid ondanks verschillende verzoeken daartoe. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd 
de brief van 30 juni 1998 van cliënt aan wethouder A.P.M. v/d Hoven (bijlage I)(l pagina). Wij verzoeken 
u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. 

 
Door over te gaan tot executieverkoop voor het innen van bovengenoemde leges maken burgemeester en 
wethouders van Heusden zich op grond van bovengenoemd 5-tal feiten zich zeer nadrukkelijk schuldig aan de 
volgende strafbare feiten: 
 
Strafbaar feit 1. 

Oplichting, Wsr 326. 
 
Strafbaar feit 2. 

Ambtsmisdrijf, Wsr 365. 
 
Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om naar bovengenoemde gepleegde strafbare feiten een 
strafrechtelijk onderzoek in te stellen. 
 
Bijgevoegd vindt u ons verzoek van 3 maart 2001 gericht aan de voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer, 
incl. bijlagen (bijlage J)(7 pagina’s). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als 
geheel herhaald en ingelast te beschouwen. 
 
Uit die inhoud kunt u opmaken dat de Pikmeerarresten I en II van de Hoge Raad, benevens een algehele 
vergiftiging van Nederland, ook de basis vormen voor deze oplichtingspraktijken in opdracht van B en W van 
Heusden. Wij richten aan u dan ook het nadrukkelijke verzoek om deze aangifte pas in behandeling te nemen, 
nadat de Tweede en Eerste Kamer de strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren in de centrale overheid en 
bewindslieden hebben opgeheven. 
 
Tevens verzoeken wij u ons steeds een afschrift van alle op deze zaak betrekking hebben de stukken te laten 
toekomen en van de voortgang op de hoogte te houden. 
 
De volmacht van cliënt vindt u bijgevoegd (bijlage K)(1 pagina). 
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Hoogachtend, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 

 
 
 
 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij, 
Directeur. 
 
Bijlagen: 
Deze aangifte bevat de bijlagen A t/m K, bestaande uit 24 pagina’s (2 x A3). 
 
Websiteadressen: 
www.sdnl.nl  
www.rooi.org    

 

 
 

Onder verantwoordelijkheid van de opvolgende hoofdofficieren van justitie, 
thans: A.J.A.M. (Bart) Nieuwenhuizen (zie foto), heeft de officier van justitie 
Mr. G. Bos (en zijn opvolgers) daarop tot op heden (na maar liefst 15 jaar) 
nog steeds geen beslissing genomen met als gevolg 15 jaar lange zware 
terreur en criminaliteit vanuit de gemeente Heusden jegens cliënten met als 
gevolg het meest criminele besluit d.d. 29 oktober 2013, nummer 359858, 
van de gemeenteraad van Heusden waarop Willem-Alexander, bij de gratie 
Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 
(namens deze De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van 
Haegen-Maas Geesteranus) op 17 december 2014 in de Staatscourant het 
besluit d.d. 5 november 2014, nr. 2014002074, heeft gepubliceerd om tot 
onteigening van de woning Wijksestraat 3 over te gaan.  

 

Conclusie:  
 
Op grond van bovengenoemde nieuwe feiten kan het op valse dossierstukken gebaseerde en 
genomen besluit van 29 oktober 2013, nummer 359858, van de gemeenteraad van Heusden geen 
moment langer in stand blijven.  
 
Wij sommeren de gemeenteraad van Heusden dan ook om op grond van deze nieuwe feiten op 
uiterlijk 18 juli 2015 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: 33133) is ingetrokken en dat op de volgende e-mail adressen: 
ekc.avanrooij@gmail.com en a.vanrooij48@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com op uiterlijk 
18 juli 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 onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van dit verzoekschrift 
worden overlegd.  
 
De machtiging van cliënten vindt u bijgevoegd (Stuk H); 
 
In afwachting van de hierboven verzochte beslissing van de gemeenteraad van Heusden op uiterlijk 
18 juli 2015 te versturen per brief aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij en per e-mail op de volgende 
adressen: ekc.avanrooij@gmail.com en a.vanrooij48@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com 
verblijven wij;    

 
 

http://www.sdnl.nl/
http://www.rooi.org/
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:a.vanrooij48@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-juli-2015-machtiging-schreuder-wijksestraat-3-heusden.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:a.vanrooij48@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
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Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
‘t-Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode   
Voor deze 

 
 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
 
Bijbehorende stukken:  

- (Stuk A): 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 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Heusden-vesting, 
Wijksestraat 3)(5 blz.); 

- (Stuk B): Brief d.d. 11 juni 1996 van burgemeester en wethouders van Heusden aan mr. Th 
Sandberg, postbus 23130, 3001 KC Rotterdam (1 blz,); 

- (Stuk C): Besluit d.d. 16 juni 1998 op sloopaanvraag van A.F.L.M. Schreuder voor de 
afgebrande woning Wijksestraat 3 van burgemeester en wethouders van Heusden (3 blz,) 

- (Stuk D): Besluit d.d. 28 september 2000 (debiteurnr. 14334) van dhr. L.H. Beaard van de 
gemeente Heusden aan A.F.L.M. Schreuder (1 blz,); 

- (Stuk E): Brief d.d. 8 december 2000 van burgemeester drs. H.P.T.M. Willems van Heusden 
aan Schreuder interieurverzorging (1 blz.); 

- (Stuk F): Akte van betekening d.d. 9 februari 2001, verricht door belastingdeurwaarder A.J.M. 
v. Abeelen van de gemeente Heusden (5 blz.); 

- (Stuk G): Bij brief d.d. 11 maart 2001 (kenmerk: Schreu/jus/11030) gedane strafaangifte bij de 
officier van justitie mr. G. Bos bij het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch (5 blz.) 

- (Stuk H): Machtiging van cliënten (1 blz,) 
 
 
PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning 
op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij 
een kopie van deze nadere stukken laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in 
Utrecht (www.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), 
op internet laten plaatsen. 
 

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-november-2015-besluit-staatscourant-onteigening-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-juni-1996-besluit-wijksestraat-3-geen-rijksmonument-gemeente-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-juni-1998-weigering-sloopvergunning-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2000-heusden-eist-2527-gulden-voor-weigering-sloop-en-bouwvergunning-wijksestraat-3.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-december-2000-burgemeester-hptm-willems-heusden-wil-geen-contact-over-wijksestraat-3.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-maart-2001-executieverkoop-gestolen-2850-gulden-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-maart-2001-aangifte-justitie-mr-g-bos-misdrijf-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-juli-2015-machtiging-schreuder-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/
http://www.degroenen.eu/

