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- Fort Oranje B.V. doet hierbij aangifte tegen de Burgemeester van de gemeente Zundert 

wegens knevelarij en weigering van politie bijstand.  

Op vrijdag 3 juni omstreeks uur zijn vier Engelse gezinnen met toercaravans op de parkeerplaats van 

Fort Oranje neergestreken. C.J.M. Engel, heeft in eerste instantie € 150,- aangenomen en toegestaan 

dat zij daar het weekend zouden blijven staan. In de loop van de dag heeft hij zich echter 

gerealiseerd dat dit dezelfde mensen waren als de travellers die een aantal jaren geleden veel 

overlast veroorzaakt hebben. Daarop heeft hij hen het geld terug gegeven en de overeenkomst 

ontbonden. Zaterdag 4 juni waren er twee caravans bijgekomen, Fort Oranje heeft toen contact 

gezocht met de politie, deze adviseerde haar de travellers te vorderen de parkeerplaats te verlaten. 

Fort Oranje heeft dit bij monde van mevrouw Engel toen tweemaal gedaan, zonder resultaat.  

Op dinsdag 7 juni heeft ondergetekende de travellers nogmaals gesommeerd, schriftelijk en 

mondeling, het parkeerterrein te verlaten, naar aanleiding waarvan politie assistentie is gevraagd, 

echter zonder resultaat. Naar mening van politie was het een zaak van openbare orde en daarmee 

een burgemeesters zaak. De burgemeester heeft echter gemeend Fort Oranje bij schrijven van 11 

juni 2016 een dwangsom van € 25.000,- op te moeten leggen, terwijl juist zij degene is die heeft belet 

dat de politie eerder een einde heeft gemaakt aan de situatie op het parkeerterrein. Enkele uren na 

het verstrijken van de lastgevings termijn is de politie, HovJ R. ………. met twee collega’s ter plaatse 

gegaan en heeft de travellers verwijderd.  

Door als de verantwoordelijke te wachten met politie inzet tot dat een dwangsom vervallen is maakt 

de burgemeester zich schuldig aan knevelarij dan wel een poging daartoe. Zij  tracht immers 

aangeefster de som van € 25.000,- afhandig te maken zonder dat hiervoor een rechtens te 

respecteren belang bestaat. 

In deze context wenst aangeefster tevens te wijzen op de ‘fake aangifte’ van de civiele mishandeling 

van de heer C. Engel, die ondanks de vele aanknopingspunten op weinig belangstelling van 

opsporingsautoriteiten kon rekenen. Tevens is de trage reactie inzake de bovengenoemde kwestie 

inzake……….. geen vertrouwen wekkende. 

Naar mening van aangeefster handelt de burgemeester in samenspanning met haar RIEC partners 

ten einde Fort Oranje dan wel de heer Engel te beschadigen. 
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