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Middels deze brief beëindigt de gemeente Eijsden-Margraten het gebruik van het pand
aan de Hoenderstraat 2b te (6269 BS) Margraten (hierna: het pand) door Stichting
Jongeren:.Sociëteit Draculà (hierna: "Dracula") per 1 april 2018.-Wij li chten toe- waarnm
wij hiertoe hebben besloten .
Voorgeschiedenis
Tussen Stichting Katholieke Jeugdraad Margraten (hierna: "de Jeugdraad") en gemeente
Eijsden-Margraten (hierna: "de Gemeente") bestond een stilzwijgende
gebruiksovereenkomst (om niet) voor het pand . De Jeugdraad is geen hoofdgebruiker
meer van het pand , waarna Dracula het pand is gaan gebruiken.

Dracula heeft het pand sindsdien feitelijk zonder recht of titel in gebruik. De gemeente
heeft het gebruik van het pand door Dracula meermaals trachten te formaliseren door het
aanbieden van een huurovereenkomst met betrekking tot het pand . Dracula heeft steeds
kenbaar gemaakt aan de gemeente niet mee te willen werken aan het formaliseren van
haar gebruik. Daarmee is de maat thans vol voor de gemeente.
Huidig gebruik
De afgelopen jaren heeft het gebruik van Dracula zich beperkt tot een maandelijkse
vergadering in het pand aan de Hoenderstraat. Dracula gebruikt dit pand zonder
onderliggende overeenkomst en zonder daarvoor te betalen. Daarnaast stelt Dracula zich
kennelijk - zonder dat dit tussen Dracula en de gemeente is overeengekomen - op als
(onder)verhuurder van het pand .
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Einde gebruik - opzegging
De gemeente meent dat Dracula al jarenlang feitelijk zonder recht of titel gebruik maakt
van het pand . Nu Dracula weigerachtig blijft om een huurovereenkomst met de gemeente
te sluiten , wordt Dracula hierbij gesommeerd tot ontruiming van het pand per 15 april
2018, zodat Dracula voldoende tijd heeft om een vervangende ruimte te zoeken .
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Slechts voor zover er ondertussen (al dan niet stilzwijgend) sprake mocht zijn van
bruikleen zegt de gemeente hierbij de bruikleen op met inachtneming van een
opzegtermijn van 12 maanden . Als gevolg van die opzegging zal de bruikleen dan ook
eindigen per 15 april 2018 en wordt Dracula hierbij voor zover nodig gesommeerd tot
ontruiming per 15 april 2018 .
Graag ontvangen wij binnen 14 dagen na heden uw schriftelijke bevestiging dat u het
gebruik van het pand per 15 april 2018 definitief en onherroepelijk zult beëindigen en
gestaakt zult houden èn u uiterlijk per die datum zult zorgdragen voor algehele ontruiming
van het pand .
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Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd .
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