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Ecologisch Kennis Gentrum B.V.
't Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode
Corr. adres: Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (België) e.a.

Ons kenmerk: VerbeeUl 104201 S|BZ

Afqeqeven met ontvanqstbevestisi hq

Aan: Burgemeester en Schepenen van
Hasselt, namens deze burgemeester
Hilde Glaes, voor deze inspecteur van
de politie lne Revnders
Thonissenlaan 15, 3500 Hasselt

Zonhoven: 11 april2015

Bezwaarschrift, tevens verzoek om informatie op grond van de wet openbaarheid van bestuur, tegen de door
burgemeester en schepenen van Hasselt genomen beslissing, namens deze burgemeester Hilde Claes, waarin
aan inspecteur Ine Reynders van de polit iezone Hazodi, Thonissenlaan 15, 3500 Hasselt opdracht is gegeven
om op 1 1 april 2015 te controleren of Erik Verbeek op de Paul Bellefroidlaan 1 6, 3500 Hasselt zijn "woonst"
h e e f t d a t E r i k V e r b e e k d a a r n o o i t h e e f t g e w o o n d e n v a n a f 5 j u | i 2 0 0 6 i s
afgeschreven naar Kroatië en vanaf 31 september 2006 woont op zijn hoofdverblijfplaats te 34550 Pakrac
(Kroatië), Seovacki, Put 43 en vanwege de diverse in België lopende rechtszaken z'rjn woonstkeuze heeft op het
adres Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven. Op het adres Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt zit No Cancer
Foundation vzw gevestigd waarvan Erik Verbeek een bestuursfunctie heeft. Tevens verricht Erik Verbeek daar
werkzaamheden voor de politieke partij De Groenen afdeling België, waaryoor hij is gemachtigd.

Wii sommeren burqemeester en schepenen van Hasselt om op grond van de inhoud van dit bezwaarschrift

1. Vóór uiterl i ik 21 april 2015 (de dag waarop A.M.L. van Rooij onafgebroken 5 jaar in België verbli j ft) te
hebben beslist dat A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 in overeenstemming met hun geregistreerde
huurovereenkomst, welke gelieerd is aan de aangetekende brief d.d. 6 mei 2010, waarin polit iek asiel is
aangevraagd bij verantwoordelijk minister Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en.
Geli jke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Kunstlaan 7; 210 Brussel, te hebben
uitgeschreven uit de GBA van de gemeente Sint-Oedenrode naar onze hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) waar ze met terugwerkende kracht worden ingeschreven
vanaf l januari 2011 overeenkomstig hun in België geregistreerde huurovereenkomst en vanaf 'l januari
2011 met terugwerkende kracht een Belgische identiteitskaart krijgen verstrekt. Dit omdat de Belgische
Staat in afstemming met de Staat der Nederlanden dat op grond van de feitelijke inhoud van dit schrijven
ingevolge het Handvest van de Grondrechten van de Europese ly'nie grondwettelijk verplicht is.

2. Vóór uiterl i ik 21 april 2015 (de dag waarop A.M.L. van Rooij onafgebroken 5 jaar in België verbli j ft) te
hebben beslist dat B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode op uiterl i jk 21 april2015
de onwettig verkregen sleutels van de woningen op het adres 't Achterom 9-94, 5491 XD Sint-Oedenrode
(Nederland) met bijbehorende bijgebouwen moet hebben overhandigd aan wettig eigenaar A.M.L. van
Rooij op zijn woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)omdat de Belgische Staat in
afstemming met de Nederlandse Staat dat op grond van de feitelijke inhoud van dit schrijven ingevolge
het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie grondwettelijk verplicht is.

3. Vóór uiterl i ik 21 april 2015 (de dag waarop A.M.L. van Rooij onafgebroken 5 jaar in België verbli j ft) te
hebben beslist dat de in opdracht van gemeentesecretaris Fred Schriever, namens deze toezichthouder
mevrouw T. Gruben-van den Hoek, door de gemeente Sint-Oedenrode op 29 januari 2015 gestolen 12 of
13 containers aan eigendommen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven
Camping en Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen, op uiterlijk 21 april2015
zijn teruggebracht op de plaats waar de gemeente Sint-Oedenrode ze heeft gestolen, te weten op de
parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij, zodanig afgesloten en/of van
hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald. Dit omdat de Belgische Staat in afstemming
met de Nederlandse Staat dat op grond van de feitelijke inhoud van dit schrijven ingevolge het Handvest
van de Grondrechten van de Europese Unie grondwettelijk verplicht is.

4. Vóór uiterliik 21 april 20í 5 een kopie te hebben verstrekt van onderliggendleqïpit van burgemeeSt6rr en
schepenen van Hasselt welke ten grondslag moet hebben gelegen aan de
Hilde Claes van Hasselt aan inspecteur Ine Reynders van de politiezone
verrichten naar de "woonst" van Erik Verbeek op het adres Paul
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