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Aantekenen met ontvangstbevestiging 

 
Aan: DE NEDERLANDSE STAAT 
Vertegenwoordigd door Ronald Plasterk  
Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties,  
Turfmarkt 147, 2511 DP ’s-Gravenhage 
Postbus 20011, 2500 EA ’s-Gravenhage  

(info@minbzk.nl en cie.biza@tweedekamer.nl)   
 

 

Van:  
- A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 

wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in 
België (samen met zijn echtgenote J.E.M. 
van Rooij van Nunen)  

 

 Van: 
- Politieke Partij “De Groenen”, afdeling 

Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9,  5491 XD te Sint-Oedenrode 
in Nederland met als gemachtigd 
bestuurder A.M.L. van Rooij 

 
Verzoekschrift tot het nemen van een besluit  
Om in onderlinge afstemming met DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch 
Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, vóór uiterlijk 17 maart 2014 te 

hebben beslist dat op grond van de in dit verzoekschrift genoemde feiten de gemeenteraadsverkiezingen in 
Nederlandse gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden voor onbepaalde tijd worden uitgesteld, zodat op een 
nader te bepalen tijdstip daarna in Sint-Oedenrode en Heusden verkiezingen kunnen worden gehouden waaraan 
de politieke groepering De Groenen in Sint-Oedenrode en Heusden ook kunnen meedoen.  

 

((bevat 12 pagina’s met bijbehorende stukken, totaal: 66 blz. )) 

  
                                              Zonhoven 10 maart 2014 
 
Geachte verantwoordelijk minister Ronald Plasterk, 
 
De volgende rechtspersonen: 

- Politieke Partij “De Groenen”, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD te Sint-Oedenrode in Nederland met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij; 

- A.M.L. van Rooij met als hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België 
welke niet is geregistreerd in het Belgische Rijksregister als gevolg van gepleegde valsheid in 
geschrift door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny De Raeve 
van Zonhoven; 

laten aan DE NEDERLANDSE STAAT, vertegenwoordigd door Ronald Plasterk, Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een afschrift toekomen van ons verzoekschrift d.d. 10 
maart 2014 met bijbehorend 9-tal producties aan DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door 
Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen 
(zie bijlage). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen.   

 

De feiten zijn als volgt:   
 
Johan van Gorkum, wonende op het adres Ollandseweg 165, 5491XB te Sint-Oedenrode (NL), 
voormalig buurman van A.M.L. van Rooij, mag van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
zonder een vooraf vereiste milieuvergunning in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
zijn grond ophogen met enorme hoeveelheden sterk verontreinigde grond (gevaarlijk afval) in het 
kritische Dommeldal gebied van Sint-Oedenrode, waardoor de omgevingsgronden van A.M.L. van 
Rooij worden verontreinigd. Als bewijs daarvoor, bekijk de hieronder ingelaste foto.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-maart-2014-ontvangstbevestiging-verzoekschrift-aan-minister-ronald-plasterk.pdf
mailto:info@minbzk.nl
mailto:cie.biza@tweedekamer.nl
http://www.sizo.com/wp-content/uploads/Nederland-Kerncijfers.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ronald_Plasterk_in_2012.jpg
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Het is Johan van Gorkum die in samenspanning met de gemeente Sint-Oedenrode en de gemeente 
Heusden zware georganiseerde misdaad pleegt. Als bewijs daarvoor vindt u de hieronder ingelaste 
uitnodiging van de nieuwe politieke partij “De Groenen” die in Heusden en Sint-Oedenrode hebben 
meegedaan aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010:  
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

          

DE GROENEN    DE GROENEN 

Heusden (lijst 8)                Sint-Oedenrode(lijst 6)  
 
Uitnodiging voor het debat op vrijdag 26 februari 2010 van 19.30 - 21.30 uur 
op camping en pensionstal Dommeldal, 't Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
Zit achter een 80 jaar oude beuken haag, die in Elshout is gerooid en in Sint-Oedenrode is gepland, 
een ambtelijke miljoenenfraude binnen de gemeentes Heusden en Sint-Oedenrode waarvoor 
honderdduizenden euro's aan gemeenschapsgeld zijn misbruikt? 
Hierover gaat het debat dat De Groenen op 26 februari 2010 hebben georganiseerd en waarbij alle 
lijsttrekkers van de verkiesbare partijen uit Heusden en Sint-Oedenrode en de locale media zijn 
uitgenodigd. In dat debat kunnen De Groenen het volgende feitelijke bewijsmateriaal tonen. 
 
1. 
Op 31 maart 2008 heeft notaris mr. R. Welsmann te Drunen een notarisakte opgesteld, waarbij de 
percelen sectie K nummers: 1736 en 2426 te Elshout, samen groot 6,44 are, door P.G.W. van 
Sambeek, wonende aan Van Schagenstraat 14 te Elshout, als bouwgrond is verkocht aan  
J. Schellekens en M.D. Willemsen, wonende aan Van Schagenstraat 26 te Elshout.  

http://www.mstsnl.net/video/de-groenen-st-oedenrode-illegale-zandhopen.wmv
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De heer J. Schellekens (nummer 9 op de lijst DMP-Heusden) biedt nu betreffende percelen te koop 
aan voor € 275.000,- hetgeen neerkomt op € 427,- m2. Dit terwijl het volgens het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan agrarische grond betreft met een waarde van zo'n € 6,- per m2 waarop ingevolge 
artikel 4, lid 2 van het geldende bestemmingsplan het realiseren van nieuwe woningen is uitgesloten. 
Dit betekent dat iemand hieraan een onrechtmatige bevoordeling van zo'n € 271.000,- heeft gehad. 
Het gaat in het totaal om 7 van dergelijke percelen, waarmee het gaat om een totale onrechtmatige 
bevoordeling van maar liefst € 1.897.000,- 
 
2. 
Een groot deel van de 80 jarige oude beuken haag is door J.A.B. Brok ruim 1,5 jaar geleden in 
Elshout aan de scheidingstraat gerooid zonder vereiste vergunning of toestemming van burgemeester 
en wethouders van Heusden en door J.L.J.M. van Gorkum gepland aan de Ollandseweg 165 te  
Sint-Oedenrode zonder een daarvoor vereiste aanlegvergunning van burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode; 
 
3. 
Deels op de plaats van deze 80 jarige oude beuken haag heeft J.A.B. Brok een woning gebouwd:  

- op agrarische grond in strijd met het bestemmingsplan. De prijs van agrarische grond 
bedraagt zo'n € 6,- per m2. en dat van bouwgrond is € 427,- m2. Wie heeft er verdiend aan 
het verschil van € 421,- per m2;  

- 65 cm over de perceelsgrens op grond van een derde zonder voorgaande toestemming van 
die derde; 

In plaats van die gerooide beukenhaag is voor het overige deel een geïmpregneerde erfafscheiding 
geplaatst zonder een vereiste vergunning van burgemeester en wethouders van Heusden. De uiterst 
giftige kankerverwekkende stoffen komen met regenwater mee uit betreffende geïmpregneerd hout en 
verontreinigen de bodem ter plaatse. Door 65 cm over de perceelsgrens te bouwen is de breedte van 
de in en uitweg naar de woningen Scheidingstraat 5 en 7 slechts 3 meter breed terwijl de breedte op 
grond van bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer en brandblusvoorzieningen ingevolge 
artikel 2.5.3 van de bouwverordening ten minste 4,5 meter moet zijn.  
 
De 7 kinderen van de familie Brok waarvan deze agrarische grond is geweest en die deze agrarische 
grond als bouwgrond hebben kunnen verkopen hebben hiervan groot financieel voordeel gehad.  
 
Betrokken ambtenaren binnen de gemeente Heusden die op betreffende agrarische grond 
bouwvergunningen hebben afgegeven in strijd met het bestemmingsplan en in strijd met de 
bouwverordening hebben hiervoor veel gemeenschapsgeld misbruikt, hetgeen met de dag meer 
wordt. Dat moet nu stoppen volgens De Groenen. Ook wil De Groenen rechtvaardige mensen niet 
beschadigen. Om die reden hebben wij onder meer hierover de volgende personen telefonisch 
benaderd: 

- de heer J. Schellekens en mevrouw M.D. Willemsen bleken niet op de hoogte te zijn dat het 
agrarische grond is. Zij hebben betreffende grond gekocht van P.G.W. van Sambeek met een 
onderliggende notarisakte dat het bouwgrond betreft. Zij waren ondanks alles blij dat De 
Groenen hen hierover heeft opgebeld en vroegen ook of wij hen hierover op de hoogte wilden 
houden;  

- de heer P.G.W. van Sambeek bleek ook niet op de hoogte te zijn dat het agrarische grond is. 
Hij heeft betreffende grond gekocht van de familie Brok als bouwgrond. Ook hij was ondanks 
alles blij dat De Groenen hem hierover heeft opgebeld en vroeg ook of wij hem hierover op de 
hoogte wilden houden; 

 
Gezien vorenstaande feiten hebben De Groenen verantwoordelijk wethouder W. Dijkstra daarover 
telefonisch benaderd. Hij was bijzonder blij dat wij hem daarover opbelden. Hij zegt als dingen niet 
kloppen en fout zitten dan laat ik dat als verantwoordelijk wethouder tot aan de bodem uitzoeken en 
corrigeren in overeenstemming met het bestemmingsplan en gaan wij er ook voor zorgen dat dit niet 
nog meer gemeenschapsgeld gaat kosten. Een dergelijke wethouder hadden wij ook wel bij De 
Groenen willen hebben! Daarna hebben wij burgemeester H. Willems telefonisch benaderd. Gezien 
het eerdere voorval met de burgemeester dachten wij dat hij niet open zou staan voor een inhoudelijk 
gesprek hierover. Het tegenovergestelde bleek waar te zijn. Ook burgemeester Willems wilde precies 
weten hoe het zit en steunde de beloftes van wethouder W. Dijkstra volledig en zou hem daarover 
ook spreken. Zo'n burgemeester mag van De Groenen blijven. Hierna heeft wethouder M. Buijs ons 
nog teruggebeld en heeft het verhaal van De Groenen hierover aangehoord en heeft toegezegd de 
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zaak te controleren en bij geconstateerde fouten het gesprek te willen aangaan over een oplossing. 
Hij geeft hierbij nadrukkelijk aan dat er altijd fouten gemaakt kunnen worden maar dat bij objectieve 
vaststelling van die fouten wethouder Buijs graag wil praten over een goede oplossing. Hierover 
hebben De Groenen ook notaris mr. R. Welsmann geïnformeerd en verteld dat de oorzaak 
bestuursrechtelijk is en dat bovengenoemde wethouders de zaak gaan onderzoeken. Hij was blij dat 
wij hem daarover hebben geïnformeerd. 
 
In Sint-Oedenrode is men nog niet zover als in Heusden. Daar worden de nummers 1,2 en 6 op de 
verkiezingslijst van De Groenen door burgemeester P.M. Maas het gemeentehuis uitgezet omdat de 
verantwoordelijke ambtenaren binnen de gemeente Sint-Oedenrode de vragen van De Groenen van 
burgemeester P.M. maas niet mogen beantwoorden. Ook heeft burgemeester P.M. Maas zelfstandig 
besloten dat De Groenen geen e-mail meer mogen versturen aan de gemeente Sint-Oedenrode. 
 
Eerder werd lijsttrekker Ad van Rooij van De Groenen door J.A.J. Vugts, voorzitter van de 
bezwarencommissie, erop gewezen dat hij niet meer mag kijken in welke richting hij wil. 
 
Wat er in Sint-Oedenrode rondom die 80 jaar oude beuken haag die afkomstig is vanuit de 
Scheidingstraat te Elshout allemaal aan de hand is, kunt u hieronder lezen: 
 
4. 
In het natuurgebied het Dommedal in Sint-Oedenrode (Olland) heeft J.L.J.M. van Gorkum op het 
adres Ollandseweg 165 ruim 1,5 jaar geleden de illegaal gerooide 80 jaar oude beuken haag mogen 
planten zonder een daarvoor vereiste aanlegvergunning van burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode. Achter deze 80 jaar oude beukenhaag heeft J.L.J.M. van Gorkum met oogluikende 
toestemming van burgemeester en wethouders een zanddepot met verontreinigde grond mogen 
oprichten zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning in strijd met het bestemmingsplan. 
 
5. 
Op grond van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' rust op de woning Ollandseweg 
165 een woon bestemming waarop ingevolge artikel 18, lid 4 sub b en lid 5 sub b een burgerwoning 
mag worden gebouwd van maximaal 500 m3 met een vrijstaand bijgebouw van maximaal 70 m2.  
 
Ondanks deze wetenschap hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode:  

- in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' deels buiten het bouwvlak aan J.L.J.M. 
van Gorkum bouwvergunning verleend voor de bouw van een woonboerderij van ruim 2000 
m3 met daarin een grote woning, een 3-tal appartementen, 2 slaapzolders, 2 grote 
ontspanningsruimten en een 2-tal vide;  

- in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' ver buiten het bouwvlak 
bouwvergunning verleend voor een opslag-stallingsruimte voor het stallen van paarden met 
een oppervlakte van 206 m2 en een inhoud van zo'n 800 m3; 

- toestemming gegeven om in strijd met het bestemmingsplan een minicamping voor 25 
plaatsen aan te leggen met logies en ontbijt met alle bijbehorende voorzieningen, als 
parkeerterrein, nieuwe inrit, terras, zandkuil, paddock, e.d. 

 
Dit alles zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning binnen de stankcirkel van een naastliggend 
agrarisch bedrijf waarop een milieuvergunning rust. Ook hier gaat het om een economische 
bevoordeling (op termijn) van J.L.J.M. van Gorkum en overige betrokkenen van miljoenen euro's. Met 
deze onrechtmatige economische bevoordeling van mijloenen euro's voor J.L.J.M. van Gorkum heeft 
burgemeester P.M. Maas persoonlijk kennelijk zoveel belang dat hij zonder gerechtelijke uitspraak 
executoriaal beslag heeft laten leggen op alle Rabobank rekeningen van het naastliggende agrarische 
bedrijf om daarmee dat naastliggende agrarische bedrijf te dwingen om zijn milieuvergunning in te 
trekken, waarmee J.L.J.M. van Gorkum niet meer binnen de stankcirkel van dat agrarische bedrijf ligt. 
 
Met deze executoriale beslaglegging op de Rabobank rekeningen van het naastliggende agrarische 
bedrijf heeft burgemeester P.M. Maas bij dat agrarische bedrijf extreem grote materiele en immateriële 
schade aangericht, hetgeen met de dag groeit. De bewoners van betreffend agrarisch bedrijf kunnen 
namelijk niet meer per pinpas betalen of een kaartje kopen voor de trein. Betrokken ambtenaren 
binnen de gemeente Sint-Oedenrode hebben voor deze onrechtrechtmatige bevoordeling van  
J.L.J.M. van Gorkum met miljoenen euro's en het aanrichten van honderdduizenden euro's aan 
materiële schade en (vanwege die executoriale beslaglegging op de Rabobank rekeningen) 
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ondraaglijke immateriële schade bij de bewoners van het naastliggende agrarische bedrijf 
veroorzaakt, hetgeen met de dag groeit. Hiervoor heeft de gemeente Sint-Oedenrode reeds 
honderdduizenden euro’s aan gemeenschapsgeld misbruikt, hetgeen met de dag meer wordt. Dat 
moet nu stoppen volgens De Groenen. Ook wil De Groenen rechtvaardige mensen niet beschadigen.  
 
Om die reden hebben wij hierover verantwoordelijk wethouder H.W.M.A. van den Berk-van den Laar 
(CDA) aangesproken. Die wil hierover geen enkel gesprek met De Groenen aangaan.  
Ook burgemeester P.M. Maas (CDA) wil hierover met De Groenen geen enkel gesprek aangaan en 
heeft nagenoeg alle communicatielijnen hierover met De Groenen verbroken. De overige twee 
wethouders J.C.M. Hendriks -van Kemenade (HvR/PvdA) en RA. Dekkers (WD) en alle zittende 
raadsleden volgen hierin wethouder H.W.M.A. van den Berk-van den Laar en burgemeester  
P.M. Maas blindelings. 
 
6. 
Het afdekken van bovengenoemde wetsovertredingen ter bevoordeling van enkelen met miljoenen 
euro's en het aanrichten van grote schade aan anderen, met misbruik van zeer grote bedragen aan 
gemeenschapsgeld, veroorzaken burenruzie's en familieruzie's, waardoor het in je eigen woon- en 
leefomgeving niet meer veilig wonen is. Daarmee hebben De Groenen aangetoond dat met name de 
gemeente Sint-Oedenrode grote bedragen aan gemeenschapsgeld misbruikt om goedlopende 
agrarische bedrijven kapot te maken, gezinnen kapot te maken, burenruzie en familieruzie's te 
creëren, waardoor het in eigen woon- en leefomgeving onveilig wordt. De Groenen vinden dat dit 
onmiddellijk dient te stoppen. Daarvoor mag absoluut geen gemeenschapsgeld voor worden gebruikt. 
 
Namens De Groenen Heusden en Sint-Oedenrode  
Bianca van Dijk                                                                   Ad van Rooij 
Lijsttrekker in Heusden.                                                      Lijsttrekker in Sint-Oedenrode  
(tel: 0416 - 380858)                                                             (tel: 0413-490385) 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Op deze uitnodiging voor het debat op vrijdag 26 februari 2010 is niemand van de andere partijen 
vanuit de gemeente Sint-Oedenrode en de gemeente Heusden komen opdagen. Korte tijd daarna 
kregen zowel De Groenen in Heusden als ook in Sint-Oedenrode een valse strafaangifte van resp. de 
burgemeesters Henk Willems (PvdA) en Peter Maas (CDA) van smaad aan hun broek, waarvan u het 
bewijs hieronder vindt ingelast:  

 

De Groenen: aangifte burgemeesters overdreven 
 

Publicatie: dinsdag 20 april 2010 - 15:00 | Auteur: Janssen Hans  
 

EINDHOVEN - Het bestuur van de landelijke partij 
De Groenen noemt de discussie om Ad van 
Rooij, voorzitter van het lokale partijbestuur uit 
Sint-Oedenrode, een 'storm in een glas water'. De 
aangifte van twee burgemeesters is volgens De 
Groenen overdreven.  

 
De Groenen suggereerde in een advertentie in het Heusdens weekblad De Scherper dat een 
wethouder sneller een vergunning krijgt dan een burger.  
 
De burgemeesters van Sint-Oedenrode en Heusden deden aangifte van smaad. Beiden zijn 
het zat dat De Groenen ambtenaren en bestuurders van onbetrouwbaarheid beschuldigt. 
 
Paul Freriks, voorzitter van de landelijke partij van De Groenen, vindt dat Van Rooij terecht het 
groenbeleid aan de kaak stelt. 'Scepticisme ten opzichte van gemeentebestuurders en 
gemeentelijke politici zien we maatschappijbreed', aldus Freriks.  

 
Hiermee is feitelijk bewezen dat bovengenoemde ambtelijke corruptie heeft plaatsgevonden met 
medeweten van de burgemeesters Henk Willems (PvdA) van Heusden en Peter Maas (CDA) van Sint-
Oedenrode.  

http://www.omroepbrabant.nl/Tag.aspx?author=Janssen%20Hans
http://www.omroepbrabant.nl/
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Op 21 april 2012, een dag na die aangifte, kreeg A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen te 
maken met een Gestapo-achtige binnenval in opdracht van diezelfde burgemeester Peter Maas (CDA) 
met politie in de aanslag, waarop A.M.L. van Rooij naar België is gevlucht en daar politiek asiel heeft 
moeten aanvragen om door toedoen van Peter Maas (CDA) in Nederland niet te worden vermoord in 
navolging van Pim Fortuyn. Dit des te meer omdat eerdere pogingen tot doodslag uitgevoerd door de 
buurtbewoners Robert en Mies van den Biggelaar door de gemeente Sint-Oedenrode indirect met 
honderdduizenden euro’s zijn beloond en aangiften daartegen bij de politie door toedoen van 
burgemeester Peter Maas, als hoofd van de politie, nooit strafrechtelijk worden onderzocht.  
 
Het is deze samenspannende alles vergiftigende geld stelende terroristische CDA/PvdA/VVD politiek 
in Sint-Oedenrode en Heusden die ervoor heeft gezorgd dat Van Rooij Adrianus Marius Lambertus op 
21 april 2010 naar België heeft moeten vluchten om in Nederland niet te worden vermoord door Mies 
en Robert van den Biggelaar die door de gemeente Sint-Oedenrode voor eerdere pogingen daartoe 
indirect met honderdduizenden euro’s zijn beloond.   
 
A.M.L. van Rooij heeft voor hemzelf als ook voor zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen op 6 mei 
2010 bij aangetekende brief in België politiek asiel aangevraagd bij Vice-Eerste Minister en Minister 
Joëlle Milquet van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid (thans: 
verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken) en bij aangetekende brieven, verzonden op 17 
mei 2010, de volgende personen en instanties daarvan op de hoogte gebracht (zie productie 1): 

 Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk en Gelijke Kansen, belast 
met het Migratie- en asielbeleid;  

 Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode t.a.v. burgemeester P.M. Maas.  

 Nederlandse Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. mr. J.E.M. Polak.  

 Belgische Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. de griffier.  

 Rechtbank ’s-Hertogenbosch t.a.v. president H.A.W. Snijders. 
welke nooit in behandeling is genomen.  

Van Rooij Adrianus Marius Lambertus en zijn echtgenote Van Nunen Johanna Elisabeth Maria 
hebben vanaf 1 januari 2011 hun hoofdverblijfplaats op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven.  

- Van Rooij Adrianus Marius Lambertus verblijft vanaf 1 januari 2011 tot op heden (3,2 jaar 
lang) onafgebroken in zijn woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven en 
heeft daarin 3,2 jaar lang elke avond overnacht en geslapen.  

- Van Nunen Johanna Elisabeth Maria (echtgenote van Van Rooij Adrianus Marius 
Lambertus) heeft vanaf 1 januari 2011 tot 14 januari 2013 regelmatig overnacht in haar 
woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven en verblijft vanaf 14 januari 
2013 tot op heden (1,2 jaar lang) onafgebroken in haar woning op het adres Hazendansweg 
36A, 3520 te Zonhoven en heeft daarin 1,2 jaar lang elke avond overnacht en geslapen.  

 
Als juridisch waterdicht bewijs vindt u bijgevoegd de op 21 december 2010 via Century21, Axion 
Vastgoed bvba, Heuvenstraat 23, B-3520 Zonhoven overeenkomstig de Belgische Huurwet 
geregistreerde huurovereenkomst tussen Drilleux Davy (verhuurder) en Ad van Rooij (huurder), 
waarin onder de artikelen 2 en 3 letterlijk het volgende staat geschreven (zie productie 2): 

 
Artikel 2. Hoofdverblijfplaats 
Deze huurovereenkomst heeft betrekking op een woongelegenheid die de huurder en 
zijn gezin als hoofdverblijfplaats zal gebruiken.  

 
Artikel 3. Duur 
De huurovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 3 jaar, die ingaat op 1 januari 2011 om 
te eindigen op 31 december 2013 (Overeenkomstig de Huurovereenkomsten voor woningen 
gelegen in het Vlaamse Gewest is deze huurovereenkomst verlengt naar 9 jaar en eindigt op 31 
december 2019).         

 
Wij hebben als huurders overeenkomstig onze huurovereenkomst elke maand de huur tijdig betaald. 
Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de brief d.d. 1 januari 2014 van de WoonCentrale te 
Hasselt aan VAN ROOIJ AD, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (zie productie 3). 
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-acht-bewijzen-van-aangetekende-verzending-asielaanvraag-van-aml-van-rooij-aan-%20joelle-milquet-ea.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520%20-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2014-brief-wooncentrale-te-hasselt-aan-ad-van-rooij.pdf
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De door A.M.L. van Rooij (huurder) op 21 december 2010 via Century21, Axion Vastgoed bvba, 
Heuvenstraat 23, B-3520 Zonhoven met Drilleux Davy (verhuurder) afgesloten huurovereenkomst is 
op 31 januari 2011 geregistreerd overeenkomstig de Belgische Huurwet door inspecteur P. Broux, op 
het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren (zie 
productie 2). Op grond daarvan was gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters van de gemeente 
Zonhoven wettelijk verplicht om A.M.L. van Rooij (en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen) op 
31 januari 2011 in het Belgische Rijksregister te registreren met daarin de vermelding dat A.M.L. van 
Rooij en zijn gezin (zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen) vanaf 1 januari 2011 hun 
hoofdverblijfplaats hebben op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.  
 
Omdat gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters van de gemeente Zonhoven haar wettelijk opgelegde 
verplichting om A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen te registreren in het 
bevolkingsregister van Zonhoven (en daarmee in het Belgische Rijksregister) vanaf 31 januari 2011 
weigerde na te komen heeft A.M.L. van Rooij (na eerdere mondelinge verzoeken te hebben gedaan) 
bij brief d.d. 31 november 2011 (kenmerk: AvR/311011/VZ) het schepencollege van Zonhoven daarom 
schriftelijk verzocht, waarna aan hem en zijn echtgenote een E-kaart kon worden verstrekt. 
Gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters, tevens wnd. secretaris, van de gemeente Zonhoven heeft 
betreffend verzoekschrift 31 november 2011 tot op dag van vandaag (2,5 jaar lang) voor het 
schepencollege van Zonhoven achtergehouden, waardoor het schepencollege van Zonhoven daarop 
tot op de dag van vandaag nog steeds geen collegebesluit heeft genomen.  
 
In de hoger beroep zaak 2013/AH/367 tegen OCMW-Zonhoven voor het ARBEIDSHOF 
ANTWERPEN afdeling HASSELT, welke op 17 januari 2014 ter zitting is behandeld, werd door 
OCMW-Zonhoven het op 09/01/2014 door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters van de gemeente 
Zonhoven valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” ingebracht (zie productie 4).  
Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:  
 

Hazendansweg 36/A000, 3520 Zonhoven  
Voor de volgende periode 01/01/2011 tot en met 09/01/2014  

 
01/01/2011      14/10/2012      ONBEWOOND   
15/10/2012      28/08/2013      Van Rooij Adrianus Marius Lambertus                                    

 14/01/2013      28/08/2013      Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria      
 29/08/2013      09/012014       ONBEWOOND  
 
 Afgegeven te Zonhoven op 09/01/2014  
 Voor de burgemeester 

De gemachtigde ambtenaar, (art. 128 N G W) 
Yolande Wouters 

 
In deze op 09/01/2014 valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” heeft gemachtigd ambtenaar 
Yolande Wouters van de gemeente Zonhoven geschreven dat vanaf 01/01/2011 t/m 14/10/2012 en 
vanaf 29/08/2013 t/m 09/01/2014 de woning aan de Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven 
ONBEWOOND is met de voorkennis en wetenschap dat die woning vanaf 1 januari 2011 tot op heden 
onafgebroken bewoond is geweest en ook in de toekomst bewoond zal blijven door Van Rooij 
Adrianus Marius Lambertus en zijn echtgenote Van Nunen Johanna Elisabeth Maria.  
 
Dat Yolande Wouters van de gemeente Zonhoven namens burgemeester Johny De Raeve van 
Zonhoven bovengenoemd “BEWIJS VAN BEWONING” valselijk heeft opgemaakt heeft het Arbeidshof 
te Antwerpen bij het op 21 februari 2014 gewezen arrest in de zaak 2013/AH/367 onherroepelijk 
beslist.  
 
Dit al maar liefst meer dan drie jaar lang handelen in strijd met de Belgische wetgeving door 
gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny de Raeve van de gemeente 
Zonhoven heeft tot op heden een miljoenenschade veroorzaakt bij A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn familie, als ook zijn Nederlandse ondernemingen Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V. en Ecologisch Kennis Centrum B.V., welke met de 
dag groeit, waarvoor DE BELGISCHE STAAT volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is. 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520%20-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520%20-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-januari-2014-vals-opgemaakt-bewijs-van-bewoning-door-yolanda-wouters-gemeente-zonhoven.pdf
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Dit al maar liefst meer dan drie jaar lang handelen in strijd met de Belgische wetgeving door 
gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny de Raeve van de gemeente 
Zonhoven heeft voor A.M.L. van Rooij onder meer ook tot gevolg gehad:   

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 (bijna 4 jaar) onafgebroken in België verblijft zonder 
te beschikken over een wettelijk vereiste E-kaart; 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 (bijna 4 jaar) onafgebroken in België verblijft zonder 
de vanaf 1 oktober 2001 in Vlaanderen wettelijk verplichte zorgverzekering;  

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 (bijna 4 jaar) een auto rijdt met een Nederlands 
kenteken, wat wettelijk verboden is; 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 (ruim 3 jaar) zowel in België als ook in Nederland 
ernstige belastingfraude heeft moeten plegen;  

- dat de Nederlandse Rechtbanken, Gerechtshoven en Raad van State vanaf 1 januari 2011 
(ruim 3 jaar lang) valse vonnissen, arresten en uitspraken hebben gewezen op het foutieve 
woonadres van A.M.L. van Rooij, welke zijn betekend door Belgische gerechtsdeurwaarders; 

- dat de grensoverschrijdende criminaliteit vanuit Nederland jegens A.M.L van Rooij, zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn familie, als ook zijn Nederlandse ondernemingen 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V. en Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., een ongekende omvang heeft gekregen, wat de Nederlandse en Belgische Staat 
honderden miljoenen euro’s heeft gekost;  

- etc, etc, etc; 
 
Dit al maar liefst meer dan drie jaar lang handelen in strijd met de Belgische wetgeving door 
gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny de Raeve van de gemeente 
Zonhoven heeft tot gevolg gehad dat A.M.L. van Rooij vanaf 15 januari 2013 (veel te laat) is 
uitgeschreven uit het Nederlandse Rijksregister met daarin de vermelding (zie productie 5): 
 

Datum: 28 februari 2014 
 

Adrianus Marius Lambertus van Rooij 
 

Emigratie 
Vertrek land:                  België 
Datum vertrek:               15-01-2013 
Adres buitenland:          Hazendansweg 36A 
Adres buitenland:          3520 Zonhoven 

  
Dit al maar liefst meer dan drie jaar lang handelen in strijd met de Belgische wetgeving door 
gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny de Raeve van de gemeente 
Zonhoven heeft ook tot gevolg gehad:  

- dat A.M.L. van Rooij volgens het Nederlandse Rijksregister vanaf 15 januari 2013 woont in 
zijn woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België;  

- dat A.M.L. van Rooij volgens het Belgische Rijksregister niet in zijn woning op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België woont. Dit omdat deze woning volgens het 
door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny de Raeve van de 
gemeente Zonhoven valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” vanaf 29 augustus 
2013 onbewoond is;  

 
Daarmee heeft gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny de Raeve van 
de gemeente Zonhoven weten te bewerkstelligen dat A.M.L. van Rooij volgens de Nederlandse en 
Belgische Rijksregisters vanaf 29 augustus 2013 nergens meer woont en daarmee juridisch wettelijk 
niet meer bestaat. DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-
Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, is daarvoor verantwoordelijk 
en aansprakelijk.  
 
Daarmee is DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste 
Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, verantwoordelijk en aansprakelijk dat 
A.M.L. van Rooij (als ook zijn echtgenote) niet meer kunnen kiezen voor de Nederlandse, Belgische 
en Europese verkiezingen, waarvoor DE BELGISCHE STAAT volledig verantwoordelijk en 
aansprakelijk is. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de informatie “Stemrecht voor de Europese 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-februari-2014-nederlands-rijksregister-aml-van-rooij.pdf
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burgers die verblijven in België” van de Belgische Federale Overheid, waarin onder meer letterlijk het 
volgende staat geschreven (zie productie 6): 
 
Om als Europese burger aan deze verkiezingen deel te nemen, dient u aan vier voorwaarden te 
voldoen. U moet: 
 

4. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst 
 
Tot slot moet u ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente. Hiertoe dient u 
het formulier C/1 (doc) in te vullen dat u kunt bekomen bij het gemeentebestuur van de 
hoofdverblijfplaats.  
 
Het ingevulde formulier moet u uiterlijk op 28 februari 2014 bezorgen in het 
gemeentehuis. In ruil ontvangt u een ontvangstbewijs. Op basis van de ingevulde 
gegevens zal het gemeentebestuur uw aanvraag onderzoeken.  
 
Wanneer u door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, 
zult u een officieel bericht van de gemeente ontvangen. 
 
U moet stemmen in de Belgische gemeente die u inschreef. Let wel: u kunt dan niet 
meer deel nemen aan de Europese verkiezingen in uw land van herkomst. 

 
Als gevolg van bovengenoemde door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester 
Johny De Raeve van Zonhoven valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” is de woning op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (die A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen 
vanaf 1 januari 2011 als hoofdverblijfplaats bewonen) vanaf 29 augustus 2013 onbewoond, waardoor 
A.M.L. van Rooij niet meer naar de gemeente Zonhoven kan gaan voor het invullen van het formulier 
C/1 om mee te doen aan de Europese verkiezingen op 25 mei 2014. Om gelijke redenen kunnen 
A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen op 25 mei 2014 ook niet meedoen aan de Federale 
en Vlaamse verkiezingen in België. Het op deze wijze, buiten de rechter om, afnemen van het 
kiesrecht bij A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen door DE BELGISCHE STAAT, 
vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse 
Zaken en Gelijke Kansen is een zeer ernstig misdrijf.  
 
Dit door DE BELGISCHE STAAT, gepleegde misdrijf is echter nog veel groter, te weten:  
 
A.M.L. van Rooij is gemachtigd bestuurder van de politieke Partij “De Groenen”, afdeling Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  5491 XD te Sint-Oedenrode. Als bewijs daarvoor 
vindt u bijgevoegd: 

- machtiging d.d. 14 januari 2010 van landelijk secretaris Otto Ter Haar van de politieke 
groepering De Groenen aan A.M.L. van Rooij (zie productie 7); 

- verklaring van instemming d.d. 13 januari 2010 van de gemeente Sint-Oedenrode dat A.M.L. 
van Rooij als lijstrekker van De Groenen heeft meegedaan aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 in Sint-Oedenrode (zie productie 8); 

- brief d.d. 25 januari 2010 van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode aan De Groenen 
t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (zie productie 9); 

Ondergetekenden verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen. 
 
Als gevolg van bovengenoemd door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester 
Johny De Raeve van Zonhoven valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” is DE BELGISCHE 
STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van 
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, verantwoordelijk voor het feit dat A.M.L. van Rooij vanaf 29 
augustus 2013 niet meer in het Belgisch Rijksregister staat ingeschreven als wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waardoor A.M.L. van Rooij (als ook zijn 
echtgenote) vanaf 29 augustus 2013 geen wettelijk woonadres meer heeft.  
 
Zonder wettelijk woonadres binnen de Europese Unie (België) is het onmogelijk om gemachtigd 
bestuurder te zijn van de politieke Partij “De Groenen” afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het 
adres ’t Achterom 9,  5491 XD te Sint-Oedenrode. Dit betekent dat DE BELGISCHE STAAT, 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2014-stemrecht-voor-europese-burgers-die-verblijven-in-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2010-machtiging-de-groenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2010-instemming-ad-van-rooij-kandidaat-de-groenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2010-brief-p-maas-campagne-verkiezingen.pdf
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vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse 
Zaken en Gelijke Kansen, verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het feit dat de politieke Partij “De 
Groenen”, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-
Oedenrode, niet kan meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Oedenrode op 19 maart 
2014 en verantwoordelijk en aansprakelijk is voor alle daaruit voortvloeiende (politieke) schade aan de 
landelijk partij De Groenen. Daarmee heeft DE BELGISCHE STAAT een einde gemaakt aan de 
democratische verkiezingen binnen de Europese Unie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hierboven bijgevoegde gezamenlijke verkiezingsposter van de laatste gemeenteraadverkiezingen 
op 3 maart 2010 maakt duidelijk dat er tussen De Groenen van de gemeenten Sint-Oedenrode en 
Heusden een samenwerkingsverband is die onlosmakelijk aan elkaar zit verbonden. 
 
Dit betekent dat DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste 
Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, verantwoordelijk en aansprakelijk is 
voor het feit dat de politieke Partij “De Groenen” op 19 maart 2019 niet kunnen meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Oedenrode en Heusden in Nederland.  
 
Het op deze wijze afnemen van de deelname aan democratische verkiezingen in de Nederlandse 
gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden voor de politieke partij De Groenen door DE BELGISCHE 
STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van 
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, zal nooit worden toegestaan.  
 
Ter voorkoming van een kort geding procedure bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
van Hasselt tegen de DE BELGISCHE STAAT hebben ondergetekenden aan vertegenwoordigd 
Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet 
dan ook het nadrukkelijke verzoek gedaan om op grond van bovengenoemde feitelijke onderbouw 
vóór uiterlijk 17 maart 2014 het volgende te hebben beslist: 
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I. dat A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen in overeenstemming 

met hun op 31 januari 2011 door inspecteur P. Broux op het registratiekantoor van de 
gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren, geregistreerde 
huurovereenkomst vanaf 1 januari 2011 worden ingeschreven in het Belgisch Rijksregister; 
 

II. dat aan A.M.L. van Rooij en aan zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen een machtiging 
wordt verstrekt waarmee zij in de gemeente Zonhoven, waar vanaf 1 januari 2011 hun 
hoofdverblijfplaats is, kunnen stemmen voor de Europese Verkiezingen op 25 mei 2014;  
 

III. dat aan A.M.L. van Rooij en aan zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen een machtiging 
wordt verstrekt waarmee zij in de gemeente Zonhoven, waar vanaf 1 januari 2011 hun 
hoofdverblijfplaats is, kunnen stemmen voor de Federale en Vlaamse verkiezingen in België 
op 25 mei 2014; 
 

IV. dat de gemeenteraadsverkiezingen in Nederlandse gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden 
voor onbepaalde tijd worden uitgesteld omdat als gevolg van het door gemachtigd 
ambtenaar Yolande Wouters namens burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven 
gepleegde valsheid in geschrift de politieke groepering De Groenen in Sint-Oedenrode met 
als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij en de daaraan verbonden De Groenen in 
Heusden in Nederland niet kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 
maart 2014. Zodat op een nader te bepalen tijdstip daarna in Sint-Oedenrode en Heusden 
verkiezingen kunnen worden gehouden waaraan de politieke groepering De Groenen in Sint-
Oedenrode en Heusden ook kunnen meedoen. Dit in afstemming met uw Nederlandse 
collega, verantwoordelijk minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties; 

 
Het is DE NEDERLANDSE STAAT, vertegenwoordigd door Ronald Plasterk, Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die deze vanuit burgemeester P.M. Maas (CDA) en 
wethouders (CDA/PvdA/VVD) van Sint-Oedenrode veroorzaakte grensoverschrijdende misdrijven met 
de gemeente Zonhoven in België al die jaren heeft gesteund en daarmee van de DE BELGISCHE 
STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van 
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, in samenspanning met DE NEDERLANDSE STAAT een 
grote criminele organisatie gemaakt, waardoor bij A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van 
Rooij van Nunen (met een Nederlands paspoort) het kiesrecht is afgenomen voor de Europese 
Verkiezingen op 25 mei 2014 en de politieke partij De Groenen in Sint-Oedenrode en Heusden niet 
kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. 
 
Aan DE NEDERLANDSE STAAT, vertegenwoordigd door Ronald Plasterk, Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, richten wij dan ook het nadrukkelijke verzoek om in 
onderlinge afstemming met DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch 
Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, vóór uiterlijk 17 maart 
2014 te hebben beslist dat op grond van bovengenoemde feiten de gemeenteraadsverkiezingen in 
Nederlandse gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden voor onbepaalde tijd worden uitgesteld, zodat 
op een nader te bepalen tijdstip daarna in Sint-Oedenrode en Heusden verkiezingen kunnen worden 
gehouden waaraan de politieke groepering De Groenen in Sint-Oedenrode en Heusden ook kunnen 
meedoen.  
 
In afwachting van de hierboven verzochte beslissing van de DE NEDERLANDSE STAAT, 
vertegenwoordigd door Ronald Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
aan A.M.L. van Rooij op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven vóór uiterlijk 17 
maart 2014 verblijven wij; 

 
 
 
 
 

A.M.L. van Rooij                           Politiek partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode 
Hazendansweg 36A,           Voor deze  
3520 Zonhoven                                                      A.M.L. van Rooij, gemachtigd bestuurder  
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BIJBEHORENDE STUKKEN 
 
Verzoekschrift d.d. 10 maart 2014 aan DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle 
Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen met de 
volgende bijbehorende producties (12 blz.) 

1. (Productie 1) Bewijzen van aangetekende verzending van politiek asiel aanvraag d.d. 6 mei 
2010 van Van Rooij Adrianus, mede namens zijn echtgenote Van Nunen Johanna, aan 
voormalig verantwoordelijk Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk 
en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid met een kopie aan Burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode t.a.v. burgemeester P.M. Maas, de Nederlandse Raad 
van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. mr. J.E.M. Polak, de Belgische Raad van State, 
Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. de griffier, Rechtbank ’s-Hertogenbosch t.a.v. president 
H.A.W. Snijders (8 blz.); 

2. (Productie 2) De op 21 december 2010 via Century21, Axion Vastgoed bvba, Heuvenstraat 
23, B-3520 Zonhoven tussen Drilleux Davy (verhuurder) en Ad van Rooij (huurder) gesloten 
huurovereenkomst, volgens de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 geregistreerd door 
inspecteur P. Broux op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 
3530 Houthalen-Helchteren (6 blz.);  

3. (Productie 3) Brief d.d. 01 januari 2014 van de wooncentrale te Hasselt aan Van Rooij Ad, 
Hazendanseweg 36A, B 3520 Zonhoven (1 blz.); 

4. (Productie 4) Het op 09/01/2014 door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters van de 
gemeente Zonhoven valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” van de woning 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (1 blz.); 

5. (Productie 5) Afschrift dd. 28/02/2014 van het Nederlandse Rijksregister van A.M.L. van Rooij 
met de adresgegevens wonende in de woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.); 

6. (Productie 6) Informatiebrochure “Stemrecht voor de Europese burgers die verblijven in 
België” van de Belgische Federale Overheid met bijbehorend formulier C/1 en onderliggende 
EG-richtlijn 93/109/EG (10 blz.);  

7. (Productie 7) Machtiging d.d. 14 januari 2010 van landelijk secretaris Otto Ter Haar van de 
politieke groepering De Groenen aan A.M.L. van Rooij (1 blz.); 

8. (Productie 8) Verklaring van instemming d.d. 13 januari 2010 van de gemeente Sint-
Oedenrode dat A.M.L. van Rooij als lijstrekker van De Groenen heeft meegedaan aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 (2 blz.); 

9. (Productie 9) Brief d.d. 25 januari 2010 van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode 
aan De Groenen t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (2 blz.); 

       
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-maart-2014-verzoek-aan-minister-bz-joelle-milquet-be-voor-uitstel-gemeenteraad-verkiezingen-sint-oedenrode-en-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-acht-bewijzen-van-aangetekende-verzending-asielaanvraag-van-aml-van-rooij-aan-%20joelle-milquet-ea.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520%20-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2014-brief-wooncentrale-te-hasselt-aan-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-januari-2014-vals-opgemaakt-bewijs-van-bewoning-door-yolanda-wouters-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-februari-2014-nederlands-rijksregister-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2014-stemrecht-voor-europese-burgers-die-verblijven-in-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2010-machtiging-de-groenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2010-instemming-ad-van-rooij-kandidaat-de-groenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2010-brief-p-maas-campagne-verkiezingen.pdf

