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-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Fam. van Rooij [mailto:a.vanrooij1@chello.nl]  
Verzonden: woensdag 20 januari 2010 22:10 
Aan: 'kiesraad@kiesraad.nl' 
CC: 'sdn@wxs.nl' 
Onderwerp: Aan de Kiesraad Vragen over deelname aan verkiezingen van De Groenen  
 

 

 

Aan de Kiesraad  

T.a.v. Voorzitter Prof. mr. H.R.B.M. Kummeling 
 
 
Geachte Voorzitter,  
 
Als lijsttrekker van De Groenen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Oedenrode heb ik de 
volgende met de Kieswet strijdige handelingen geconstateerd.  
 
Ten eerste.  
Het uitsluiten van de openbaarmaking van deelname van De Groenen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen voor openbare debatten. Voor feitelijke onderbouw lees mijn e-mail 
daarover aan burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode (lees hieronder). 
 
Ten tweede.  
Het blokkeren van de e-mail mogelijkheden hierover met burgemeester P.M. Maas van Sint-
Oedenrode en alle overige e-mail adressen binnen de gemeente Sint-Oedenrode. Voor bewijs (lees 
hieronder):  
 
Hierdoor worden De Groenen in Sint-Oedenrode geblokkeerd op gelijke verkiezingenmogelijkheden 
en wordt De Groenen zelfs de grondrechten afgenomen. Dat is volgens lijsttrekker A.M.L. van Rooij 
van De Groenen in Sint-Oedenrode in ernstige mate in strijd met de Grondwet (gelijke behandeling) 
en de Kieswet (eerlijke verkiezingen)  
 
Naar aanleiding daarvan hebben De Groenen (zie: http://www.sdnl.nl/groenen.htm) de volgende 
vragen aan de kiesraad:  
 
Vraag 1.  
Is hier sprake van verkiezingsfraude ja/nee?  
 
Vraag 2.  
Moeten de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Oedenrode hierop niet als “ongeldig” worden verklaard 
en op een later tijdstip te worden overgedaan? 
 
Gezien de ernst hiervan richt ik aan de Kiesraad het nadrukkelijke verzoek om bovengenoemde 
vragen op 21 januari 2010 vóór uiterlijk 12.00 uur te beantwoorden 
 
In afwachting van uw antwoord verblijf ik; 
 
Met vriendelijke groeten;  

 

   

  De Groenen 

  Ad van Rooij Sint-Oedenrode Tel: 0413-490385 

  Klik hier voor onze website van De Groenen >> 

 
 

http://www.kiesraad.nl/nl/Organisatie/Leden_Kiesraad/Leden_Kiesraad_%28nieuw%29-Prof_mr_HRBM_Kummeling.html
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
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-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: noreply@sint-oedenrode.nl [mailto:noreply@sint-oedenrode.nl]  
Verzonden: woensdag 20 januari 2010 21:02 
Aan: a.vanrooij1@chello.nl 

Onderwerp: Ontvangstbevestiging Gemeente Sint-Oedenrode 

Met uw e-mail richt u zich veelvuldig tot het gemeentebestuur. Dat is uw 

goed recht. De wijze waarop u tot op heden van dat recht gebruik heeft 

gemaakt vindt evenwel ergens een grens. De inhoud en de toon van uw 

geschriften, met name de volstrekte ongeremdheid die sprak uit de 

beledigende bewoordingen die u koos om uw aantijgingen richting 

gemeentebestuur en ambtenaren kracht bij te zetten, zijn thans aanleiding 

om voortaan anders met uw geschriften om te gaan. 

Derhalve zal op e-mailberichten van u in het geheel niet meer worden 

gereageerd.  

Dit bericht wordt automatisch gegenereerd om de ontvangst van uw mail te 

bevestigen. U kunt niet antwoorden op dit e-mail adres; de e-mail zal 

geweigerd worden. 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: noreply@sint-oedenrode.nl [mailto:noreply@sint-oedenrode.nl]  
Verzonden: woensdag 20 januari 2010 21:22 
Aan: a.vanrooij1@chello.nl 
Onderwerp: Ontvangstbevestiging Gemeente Sint-Oedenrode 

Met uw e-mail richt u zich veelvuldig tot het gemeentebestuur. Dat is uw 

goed recht. De wijze waarop u tot op heden van dat recht gebruik heeft 

gemaakt vindt evenwel ergens een grens. De inhoud en de toon van uw 

geschriften, met name de volstrekte ongeremdheid die sprak uit de 

beledigende bewoordingen die u koos om uw aantijgingen richting 

gemeentebestuur en ambtenaren kracht bij te zetten, zijn thans aanleiding 

om voortaan anders met uw geschriften om te gaan. 

Derhalve zal op e-mailberichten van u in het geheel niet meer worden 

gereageerd.  

Dit bericht wordt automatisch gegenereerd om de ontvangst van uw mail te 

bevestigen. U kunt niet antwoorden op dit e-mail adres; de e-mail zal 

geweigerd worden. 
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-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Fam. van Rooij [mailto:a.vanrooij1@chello.nl]  
Verzonden: woensdag 20 januari 2010 21:01 
Aan: 'pmaas@sint-oedenrode.nl' 
Onderwerp: Vragen over deelname aan verkiezingen van De Groenen  
 
Aan burgemeester P.M. Maas  
van de Gemeente Sint-Oedenrode 
 
Geachte burgemeester Maas, 
 
Heden heb ik als lijstrekker van De Groenen op een vraag aan persvoorlichter Lonneke Snellers het 
volgende antwoord gekregen van verkiezingsambtenaar Janny van Boxtel.  
 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Janny van Boxtel [mailto:jboxtel@sint-oedenrode.nl]  
Verzonden: woensdag 20 januari 2010 12:37 
Aan: a.vanrooij1@chello.nl 
Onderwerp: verkiezingsdebat TV Meierij 

 
Dag heer van Rooij, 
Op verzoek van de afdeling communicatie bericht ik u het volgende; 
Op 19 januari heeft TV Meierij een verkiezingsdebat georganiseerd en daarvoor politieke 
partijen uitgenodigd. Zij hebben daarvoor die politieke partijen uitgenodigd die deel hebben 
genomen aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen. 
Gegevens van eventuele nieuwe partijen waren op het moment van uitnodigen nog niet    
openbaar. 
De gemeente heeft geen rol in de organisatie van het verkiezingsdebat van TV Meierij. De 
gemeente heeft voor het verkiezingsdebat wel een ruimte beschikbaar gesteld. Voor data 
van een nieuw verkiezingsdebat kunt u zich wenden tot TV Meierij. 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 
Janny van Boxtel 
Afd. verkiezingen 

 
Naar aanleiding daarvan wil ik als lijsttrekker van De Groenen hierover morgen (21 januari 2010) vóór 
12.00 uur een gesprek met u. 
 
Ik wil u vragen om mij per kerende e-mail te berichten op welk tijdstip u mij kunt ontvangen. 
 
Met vriendelijke groeten:  

 

  

  De Groenen 

  Ad van Rooij Sint-Oedenrode Tel: 0413-490385 

  Klik hier voor de website van De Groenen >>>>> 

 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.sdnl.nl/groenen.htm

