
Geacht college van B en W,  

  
Namens de familie Van Kooten ( hierna Van Kooten in enkelvoud ), wonende 

Biezenkamp 29, stuur ik u deze brandbrief.  

Deze brandbrief is een dringend moreel appèl aan u als verantwoordelijk bestuur van 

de gemeente Leusden ( hierna Gemeente ).  

  
1.  

Recentelijk heeft de Gemeente zich opnieuw niet gehouden aan een proces-verbaal 

dat is getekend door de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland.  

Partijen, Gemeente en Van Kooten, zijn op 19 april 2017 in een zitting in kort geding 

o.a. overeengekomen dat :  

- de Gemeente namens de Vereniging van Eigenaren Biezenkamp 29 (hierna  VvE ) 

aan firma Brouwer de aanneemsom zal betalen en dat de Gemeente deze betaling zal 

uitvoeren, aangaande de werkzaamheden te verrichten volgens offerte van 11 maart 

2017 van firma Brouwer aan het gemeenschappelijke dakterras van de VvE.  

De Gemeente houdt zich hier niet aan, door de aanneemsom over te maken aan de 

VvE en vervolgens het bestuur van de VvE op te dragen tot betaling over te gaan aan 

de firma Brouwer, terwijl de Gemeente dat zelf moest doen.   

Zowel een ambtenaar of ambtenaren van de Gemeente en de advocaat van de 

Gemeente handelen tegen hetgeen is overeengekomen , vastgelegd in het proces 

verbaal, en hebben daardoor bewust het bestuur van de VvE op het verkeerde been 

gezet, door het proces verbaal niet toe te zenden aan de VvE  en het bedrag van de 

aanneemsom over te maken naar de VvE.  

  
2.  

Nadat de firma Brouwer de factuur had uitgebracht, heeft Van Kooten de Gemeente 

geschreven dat er een tegel op het dakterras is gebroken en door het bitumen is 

gezakt. Dit schrijven was aan de Gemeente in haar privaatrechtelijke hoedanigheid als 

eigenaar van de twee beneden gelegen appartementen van Biezenkamp 29.  

De Gemeente pleegt vervolgens huisvredebreuk, door opdracht te geven aan de heren 

Timmerman van de firma Brouwer en Derksema, bouwinspecteur van de Gemeente, 

om met een ladder het besloten dakterras van Van Kooten te betreden. Dit zonder 

toestemming of kennis daarvan van Van Kooten of enig overleg.  

Deze huisvredebreuk is bij u gemeld als mede-eigenaar van de VvE bij XXX, die zich 

bezighoudt met de twee beneden gelegen appartementen van Biezenkamp 29 die in 

uw eigendom zijn.  

Uw ambtenaar xxx ontkent deze huisvredebreuk door zich onterecht te beroepen op 

de bestuursrechtelijke taak van de Gemeente.  

  
3.   

Eerder heeft u bij een dak inspectie ook al gespeeld met uw bestuursrechtelijke 

bevoegdheden, die u inzet naar willekeur.  

In oktober 2016 vond er een dak inspectie plaats in het kader van de privaatrechtelijke 

VvE, wat u hebt misbruikt om bestuursrechtelijk een last onder dwangsom op te 

leggen aan de VvE.   

Inmiddels is bij beschikking de last onder dwangsom ingetrokken.  

  

 

 



4.  

Op 31 maart 2016 heeft de kantonrechter de besluiten ( o.a. het slopen van de 

gemeenschappelijke luifel en gevel van Biezenkamp 29 )  van de VvE van 21 

december 2015 geschorst.   

De Gemeente negeert deze schorsing en sloopt met grof geweld de volgende dag op 1 

april 2016 de luifel. Een paar dagen daarna wordt de gemeenschappelijke gevel van 

40 cm. die zich boven de luifel bevindt, gesloopt.  

Dit is eigenrichting van de Gemeente.  

  
5.  

Op 1 april 2016 schrijft de advocaat van de VvE, mr. M.J.R. Elbers van Rijssenbeek 

Advocaten, aan de Gemeente om niet te slopen, dit in afwachting van de lopende 

verzoekschriftprocedure tussen de familie Van Kooten en de VvE.  

De Gemeente negeert dit schrijven, nota bene van de advocaat van de VvE, die de 

renovatiebesluiten van 21 december 2015 in de verzoekschriftprocedure verdedigde.  

Ook stelt mr. Elbers namens de VvE de Gemeente aansprakelijk voor alle ( gevolg ) 

schade aan het complex van VvE de Biezenkamp 29.  

Ondanks dit schrijven om niet te slopen en deze aansprakelijkstelling is de Gemeente 

doorgegaan - de advocaat van de VvE negerend - op 1 april 2016 en daarna, met het 

slopen van de luifel en de gevel.  

Dit is stuitend te noemen. Bovendien was Van Kooten niet door u ervan in kennis 

gesteld, dat u met zwaar materieel en vele bouwvakkers ‘s morgensvroeg totaal 

onverwacht het slopen aanving. Van Kooten kon slechts machteloos toekijken hoe 

haar eigendommen met grof geweld door u onrechtmatig werden gesloopt. De heer en 

/ of mevrouw Van Kooten had ( den ) wel een hartaanval kunnen krijgen. Heeft u zich 

dat wel gerealiseerd in uw aanpak van 01 april 2016 ?  

  
6.  

Op 7 april 2016 verklaart de rechter dat de besluiten van de VvE van 21 december 

2015 tot uitvoering van de renovatiewerkzaamheden, nietig zijn.  

Op deze datum zijn de luifel en gevel van Biezenkamp 29 inmiddels al gesloopt en is 

er sprake van een voldongen feit voor Van Kooten.  

Door eigenrichting van de Gemeente is Van Kooten voor een voldongen feit gesteld.  

  
7.  

Op 8 april 2016 is er een zitting van een kort geding tussen Van Kooten en Gemeente.  

Dit leidt tot een proces verbaal.  

Helaas komt de Gemeente opnieuw niet na wat partijen zijn overeengekomen, 

vastgelegd in dit proces verbaal door rechtbank Midden-Nederland.  

De Gemeente sloopt namelijk een deur van de meterkast van Van Kooten, die in een 

afvalcontainer is gedumpt.  

Op een ander moment sloopt de Gemeente regenpijpen van Van Kooten.  

Beide overtredingen heeft de gemeente binnen vijf werkdagen hersteld, doordat Van 

Kooten de Gemeente in gebreke stelde en er een boete zou verbeuren van Euro 

25.000,--  

  
8.  

Op 16 juni 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland vonnis in kort geding 

gewezen.  



De Gemeente had de voorzieningenrechter verzocht om Van Kooten te veroordelen in 

de proceskosten aangaande het kort geding, waarin de Gemeente en Van Kooten tot 

een vergelijk zijn gekomen op de zitting van 19 april 2017 aangaande het dakterras 

van de VvE, vastgelegd in een proces verbaal.  

Aangezien partijen tot een vergelijk zijn gekomen, ziet de voorzieningenrechter geen 

aanleiding om af te wijken van het uitgangspunt, dat elke partij zijn eigen kosten van 

juridische bijstand draagt.  

Ondanks dit uitgangspunt heeft de Gemeente toch - achteraf - aan de 

voorzieningenrechter om een veroordeling van de kosten van Van Kooten verzocht. 

Voor Van Kooten opnieuw een aanwijzing hoe de Gemeente meent te moeten 

handelen jegens Van Kooten.  

  
Het is van de zijde van de Gemeente een opeenstapeling van stelselmatig negeren van:  

- rechtelijke uitspraken 

- overeenkomsten vastgelegd in processen verbaal  

- spelen met de dubbele hoedanigheid van privaatrechtelijke eigenaar van de twee 

appartementen enerzijds en de bestuursrechtelijke bevoegdheden  

   als overheid anderzijds.  

- de advocaat van de VvE.  

  
Van Kooten doet een moreel appèl op u als verantwoordelijk bestuur om rechtelijke 

uitspraken te respecteren, om overeenkomsten na te leven, om geen misbruik te 

maken van uw bestuursrechtelijke bevoegdheid en om het appartementsrecht van 

toepassing op de VvE te respecteren.  

U weet niet van ophouden in uw agressie en powerplay.  

Van Kooten mag dit van u verlangen, omdat dit verlangen niet meer is dan dat u zich 

houdt aan basiswaarden in onze rechtsstaat die boven de grenzen uitstijgen, 

waarbinnen onze juridische conflicten zich afspelen.    

Van Kooten verzoekt u ook om uw ambtenaren en uw advocaat op te dragen zich 

hieraan te houden, u bent immers verantwoordelijk voor al hun handelingen, en nu in 

het bijzonder die elk juridisch draagvlak ontberen.  

Van Kooten verzoekt U en uw ambtenaren en uw advocaat zich te conformeren voor 

nu en in de toekomst.  

  
Van Kooten vraagt zich af, wat u denkt te bereiken met dit powerplay en 

eigenrichting, en overeenkomsten aan de laars lappen, en de advocaat van de VvE te 

negeren, en spelen met uw bestuursrechtelijke bevoegdheid.   

Waarom doet u dit?  

Van Kooten heeft u al eerder laten weten dat zij zich mentaal niet laat breken door u. 

Ook heeft Van Kooten u laten weten, dat het u niet zal lukken haar financieel kapot te 

procederen. Ondanks dat twee maanden geleden, mei 2017, de kosten van juridische 

bijstand boven de EUR 500.000,-- zijn gestegen, zijn er nog altijd voldoende 

middelen om onverhoopt ( Van Kooten snakt naar rechtsvrede ) jarenlang door te 

moeten procederen voor de gerechtvaardigde woonbelangen van Van Kooten.    

Deze kosten van ruim 5 ton zijn ontstaan uit de periode juni 2005 tot aan het arrest 

van de Hoge Raad van 27 november 2015 en nadien direct aansluitend uit de ( 

juridische )gebeurtenissen na activering van de VvE in december 2015 tot heden.  

  
Tot slot, als kern van dit bericht, Van Kooten verzoekt u vriendelijk doch zeer 

dringend voor de toekomst:  



- om zich als bestuur van de Gemeente te conformeren aan rechtelijke uitspraken en 

overeenkomsten en deze niet langer te negeren, en te stoppen  

   met eigenrichting en powerplay.  

- uw ambtenaren en uw advocaat op te dragen zich te conformeren aan rechtelijke 

uitspraken en overeenkomsten.  

- niet langer te spelen met uw bestuursrechtelijke bevoegdheden naar willekeur jegens 

Van Kooten en de VvE.  

  
  
Hoogachtend, namens de heer en mevrouw Van Kooten,  

  
  
Wim van den Berg  

 


