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Het stopt blijkbaar niet. De overheid blijft zonder wettelijke gronden onze activiteiten 
dwarsbomen in het kader van het landelijk beleid tegen motorclubs. Ondanks rechtszaken, 
bezwaren en klachten die vrijwel altijd gewonnen worden wijzigt het beleid niet. De overheid 
toont geen zelfreinigend vermogen. Het enige wat onze overheid lijkt te leren van de 
nederlagen is dat men telkens een andere insteek kiest en zich beter verstopt achter de private 
sector in een poging steeds meer het bestuursrecht buiten spel te zetten.  

 
Sinds mei 2014 trachten we een Veteranen Ontmoeting Centrum op te zetten in, onze militaire 
stad, Breda. De bedoeling is een VOC te creëren waar alle veteranen welkom zijn en zich thuis 
voelen; en ja, ook de motorrijdende veteranen! Van, voor en door veteranen én zoals bedoelt 
in de splinternieuwe veteranenwet. Onze mannen hebben de training tot nuldelijns 
hulpverlener gevolgd, we willen aan alle eisen voldoen en met alle partijen in gesprek. 
 
Van meet af aan biedt de gemeente Breda felle tegenstand: politie, marechaussee, omwonenden, eigenaar 
pand, verhuurder en beheerder worden tot 3 maal uitgenodigd door een stadsmarinier voor een meeting. Wij 
zijn expliciet niet welkom. De gemeente Breda praat met iedereen OVER ons maar weigert MET ons te praten. 
Leugens worden over ons verspreid. We worden als zware criminelen weggezet. Als de verhuurder tegen ons 
wordt opgezet volgt er een rechtszaak en de rechter stelt ons in het gelijk. Vervolgens “handhaaft” de 
gemeente op basis van de horecawetgeving en sluit ons pand maar de bestuursrechter verwijdert de zegel. 
Tenslotte is het bestemmingsplan nog aan de orde en dreigt de gemeente met dwangsommen.  
 
Dan krijgen we plotseling, met uitdrukkelijke toestemming van de gemeente Breda, een pand dat wel voldoet 
aan het bestemmingsplan. Een prachtig pand waar we heel gelukkig mee zijn. Problemen lijken opgelost en 
enthousiast wordt er bijna 2 weken gewerkt door vele veteranen. 27 december trekken we erin. De verf is nog 
niet droog als de gemeente op 5 januari laat weten dat we er 19 januari weer uit moeten. De reden is één 
grote leugen. Vandaag dienen we wederom een bezwaar in en gaan voor de 4e keer in 4 maanden naar de 
rechter. We moeten wel. Het contract op de oude locatie is 1 januari niet verlengd. Breda zet ons “op straat”. 
 
Wat het meest stoort is dat de gemeente de strijd bepaald niet met “open vizier” aangaat. Men speelt 
verstoppertje en de sleutelfiguren blijven in de schaduw. Juristen worden als trekpopjes naar voren 
geschoven en men blijft ontkennen dat het landelijke beleid tegen OMG’s meespeelt. Het is vreselijk 
frustrerend om te moeten vaststellen dat onze overheid heel oneerlijk kan opereren. Eerlijkheid en openheid 
zijn ver te zoeken. DE BURGER HEEFT RECHT OP EEN DUIDELIJKE EN TRANSPARANTE OVERHEID! 
 
Integer als wij zijn hebben we niets aan de pers gemeld gedurende 3 rechtszaken. We blijven geloven in de 
onafhankelijke rechtspraak. Geschillen hoor je in de rechtbank te bepleiten. Maar het moet wel ergens 
stoppen! We blijven niet eeuwig politiek correct als onze overheid dat ook niet doet. HET MOET STOPPEN! 
 
In de 20 jaar dat onze club bestaat zijn wij nog nooit gelinkt met “zware criminaliteit”. Er is nog nooit een 
strafzaak geweest tegen onze club of een van onze leden. Antecedenten van onze leden liggen onder het 
gemiddelde van 17 miljoen Nederlanders. Als de overheid blijft beweren dat wij criminelen zijn dan nodigen 
wij haar uit met concrete zaken en bewijzen te komen of te stoppen met verdachtmakingen, smaad en laster. 

 
Wij houden ons aan de wet! Wij respecteren regels en 
vertonen aanvaardbaar gedrag. Nu de overheid nog … 
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