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 Verstuurd per fax: 0413 - 478060 
 

 Aan de heer Jan de Otter  
 Verantwoordelijk ambtenaar  
 nieuw bestemmingsplan buitengebied 2010   

           gemeente Sint-Oedenrode 
      Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode. 
 
         . 

Sint Oedenrode, 16 april 2012. 
 
Geachte heer De Otter, 
 
Allereerst wil ik u bedanken voor het fijne gesprek dat ik met u heb mogen hebben op vrijdag 13 april  
2012. Ik heb u bericht dat ik door toedoen van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode als gevolg van 
“Corporate Crime” op 22 april 2010 Nederland heb moeten uitvluchten, noodgedwongen al 2 jaar 
lang tegen dubbele woonlasten gescheiden heb moeten wonen van mijn vrouw en gezin, om in 
navolging van Pim Fortuyn door mijn geburen Mies en Robert van den Biggelaar onder de dekmantel 
van een “burenruzie” niet te worden vermoord. Als beloning daarvoor hebben mijn geburen Mies en 
Robert van den Biggelaar met misbruik van Roois-gemeenschapsgeld met de hulp van de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode zich met honderden duizenden euro’s onrechtmatig kunnen 
verrijken. De oorzaak van dit alles zit hem in het simpele feit dat de gemeenteraad heden na maar 
liefst 18 jaar nog steeds geen besluit heeft genomen op mijn verzoekschrift tot het nemen van een 
besluit d.d. 16 november 1994 waardoor de gehele gemeente Sint-Oedenrode en de omliggende 
gemeenten zijn vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde 
hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell ,vanuit houtimpregneerbedrijf 
Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode (buurman van Ad van Rooij).  
 
Dit mag nooit naar buiten komen omdat dan de gemeente Sint-Oedenrode verantwoordelijk en 
aansprakelijk gesteld zal worden voor de miljarden euro’s aan schade als gevolg daarvan, waaronder 
de tienduizenden (op komst) zijnde kankerpatiënten. Daarom moet ik dood, moet mijn gezin kapot en 
moeten al onze eigendommen van deze gemeenteraad van Sint-Oedenrode op een meest corrupte 
wijze worden afgenomen. Voor de feitelijke onderbouw verwijs ik naar bijgevoegde brief van vier 
maanden geleden aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode om vóór uiterlijk 27 januari  2012 een 
besluit te nemen op mijn verzoekschrift d.d. 16 november 1994. Daarin heeft A.M.L. van Rooij de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode verzocht om het besluit van 14 juni 1994 van burgemeester en 
wethouders inzake illegale bouwwerken op het bedrijventerrein van de Gebr. van Aarle B.V. te 
vernietigen (zie bijlage). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht als verantwoordelijk ambtenaar voor het nieuwe 
bestemmingsplan buitengebied 2010 Sint-Oedenrode.  
 
Om redenen zoals hierboven beschreven maakte ik mij zorgen dat ik nog steeds geen besluit van de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode heb mogen ontvangen, ondanks het feit dat deze gemeenteraad 
al op 15 maart 2012 een besluit heeft genomen ten gunste van de voortzetting van deze mens- en 
mlieuvernietigende misdaad. U vertelde mij dat de wetgeving van voorheen is veranderd en dat dit 
eerst moet worden voorgelegd aan de provincie en dat die over twee weken een besluit moet nemen. 
Het moge u duidelijk zijn dat ik op dat besluit zit te wachten omdat ik hierover een eerdere rechtszaak 
bij de Raad van State, uitgesproken door J.P.H. Donner (thans: vice-president bij de Raad van State), 
heb gewonnen en door de gemeenteraad van Sint-Oedenrode wordt overtreden.  
 
U hebt mij toegezegd, waarvoor ik u zeer dankbaar ben, dat u de nieuwe procedure als reactie op 
deze brief aan u, in uw reactie daarop aan mij zult uitleggen.    
 
In afwachting van uw antwoord daarop, verblijf ik; 
 
Met vriendelijke groeten 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Ing. A.M.L van Rooij  
Directeur,                                                                                                         8 pagina’s volgen.      

http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
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DE GROENEN 
http://www.sdnl.nl/groenen.htm 

Foto's van het congres van de Groenen in Utrecht op 2 feb. 2008 

 

 

  

 

 

 

 
Per e-mail: fransvandenboomen@bvtrooi.nl  
 
Aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
 
t.a.v. Frans van den Boomen (Raadsnestor)  
 
Burgemeester Wernerplein 1,  
5492 GD Sint-Oedenrode   

 
 
Betreft: 

- Sommatie om vóór uiterlijk 27 januari  2012 een besluit te nemen op mijn verzoekschrift 
d.d. 16 november 1994 waarin A.M.L. van Rooij de gemeenteraad van Sint-Oedenrode heeft 
verzocht om het besluit van 14 juni 1994 van burgemeester en wethouders inzake illegale 
bouwwerken op het bedrijventerrein van de Gebr. van Aarle B.V. te vernietigen; 

- Tevens schade-aansprakelijkstelling voor alle geleden schade vanaf 16 november 1994 tot 
op heden, voor zowel A.M.L. van Rooij en zijn gezin; het agrarische bedrijf van A.M.L. van 
Rooij later Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., Het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. ., mijn functie als safety manager bij Philips Haelthcare en de politieke 
partij De Groenen, zowel materieel als wel immaterieel, daar die volledig het gevolg zijn van 
het feit dat de gemeenteraad van Sint-Oedenrode na maar liefst 17,5 jaar nog steeds geen 
besluit heeft genomen op mijn verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 16 november 1994.  

 
Geachte Gemeenteraad van Sint-Oedenrode, voor deze Raadsnestor Frans van den Boomen,  
 

http://www.sdnl.nl/de-groenen.htm
mailto:fransvandenboomen@bvtrooi.nl
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Mijn buurman Gebr van Aarle heeft in 1987 van burgemeester G.M. van Oerle (CDA) en wethouders 
en de gemeenteraad van Sint-Oedenrode zijn houtimpregneerbedrijf op het adres Ollandseweg 159 
(milieucategorie 5) te midden van burgerwoningen (14 burgerwoningen op een afstand van 0 tot 100 
meter) in het kritische natuurgebied “Dommeldal” mogen oprichten op sterk verontreinigde grond 
(verontreinigd met arseen, koper en zink tot 14 x saneringswaarde) zonder een wettelijk vereiste 
bouwvergunning in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode, zonder een 
extern veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan dat op grond van de Europese Post Seveso 
richtlijn wettelijk verplicht was.  
 
Begin augustus 1992 heeft mijn buurman Gebr. van Aarle BV met stilzwijgende toestemming van 
burgemeester P. Schriek (CDA) en secretaris J.A. Jorritsma (VVD)(thans: commissaris van de 
koningin van Friesland en neef van voormalig minister A. Jorritsma van Economisch Zaken) zijn totaal 
illegaal gebouwde houtimpregneerbedrijf in werking gesteld zonder een vooraf vereiste 
milieuvergunning en zonder een vereist extern veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan dat op 
grond van de Europese Post Seveso richtlijn wettelijk verplicht was.  
 
Bij besluit van 14 juni 1994 hebben burgemeester P. Schriek (CDA) en secretaris J.A. Jorritsma (VVD)  
inzake het in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode door Gebr. van Aarle 
B.V. gebouwde bouwwerken, zijnde met kankerverwekkend arseenzuur en chroom VI 
geïmpregneerde tuinhuisjes, pergola’s, picknicktafels, kinderspeeltoestellen ten dienste van het 
plegen van detailhandel zonder vereiste milieuvergunning, onder meer letterlijk het volgende beslist 
(LEES HIER);  
 

Overwegende te aanzien van de zaak ten gronde. 
1. Het gebouwde is opgericht zonder de daarvoor vereiste bouwvergunning. 
2. De onder 1 bedoelde bouwvergunning kan niet worden verleend nu een en ander in 

strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 
3. Er is geen advies gevraagd aan de commissie Welstand. 

 
De onderhavige bouwsels hebben geen functie in het kader van de uitoefening van het 
bedrijf ter plaatse gevestigde houtverwerkend bedrijf in enge zin. Zij zijn om deze reden en 
vanwege de situering daarvan ten opzichte van de Ollandseweg in strijd met genoemd 
plan. Daarvoor kan derhalve geen bouwvergunning worden verleend. Om deze reden werd 
ook geen advies gevraagd aan de commissie voor welstand.  

 
Beslissing.         

 
Gelet op vorenstaande overwegingen en mede gelet op de Wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen: 

 
besluiten. 

 
De door ing. A.M.L. van Rooij voornoemd ingediende bezwaarschriften ongegrond te 
verklaren en hun hiervoor genoemde bestreden beschikkingen te handhaven   

 
Daarmee hebben burgemeester P. Schriek (CDA) en secretaris J.A. Jorritsma (VVD) beslist, zonder 
daarvoor bevoegd te zijn omdat de gemeenteraad daarvoor het bevoegde orgaan is, dat mijn 
buurman Gebr. van Aarle de zwaarste bouwmisdrijven mag plegen op sterk verontreinigde grond, in 
strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode, te midden van burgerwoningen van 
derden in het kritische dommeldalgebied van Sint-Oedenrode.  
 
Bij brief d.d. 16 november 1994 heb ik de gemeenteraad van Sint-Oedenrode, als enig bevoegde 
hoogste rechtscollege, daarover letterlijk het volgende verzocht (LEES HIER);        
 

Sint-Oedenrode 16 november 1994 
 

Betreft: 
Dringend verzoek om het besluit van 14 juni 1994 van Burgemeester en wethouders 
inzake illegale bouwwerken op het bedrijventerrein van de Gebr. Van Aarle B.V. te 
vernietigen. 

http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28december1994aangifteVanAarleengemeentebijG.Bos.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/28december1994aangifteVanAarleengemeentebijG.Bos.pdf?attredirects=0
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
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Aan: 
De Raad der gemeente Sint-Oedenrode. 
Postbus 44. 
5490 AA Sint-Oedenrode 

 
Geacht Raadcollege, 

 
Bij uitspraak van 9 november 1992 nummer: S03.92.3848 heeft de Voorzitter van de 
Afdeling Rechtspraak bepaald dat de Gebr. Van Aarle B.V. zijn bouwwerken langs de 
Ollandseweg heeft gebouwd zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning in strijd 
met het bestemmingsplan ter plaatse (prod 1).  

 
Bij besluit van 14 juni 1994 gedogen Burgemeester en wethouders dat de Gebr. Van 
Aarle B.V. de in geding zijnde bouwwerken laat staan zonder een daarvoor vereiste 
bouwvergunning (prod 2).  
Artikel 40 van de Woningwet schrijft voor dat het verboden is te bouwen zonder een 
schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (Prod 3). 
Artikel 106 van de Woningwet schrijft voor dat overtreding van artikel 40 wordt gestraft 
met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde 
categorie (prod 3).  
Bij besluit van 14 juni 1994 legaliseren Burgemeester en Wethouders het plegen van 
genoemd strafbaar feit door de Gebr. van Aarle B.V. en zijn om die reden 
verantwoordelijk voor het plegen van betreffend strafbaar feit. 

 
Daar het op deze manier legaliseren van strafbare feiten bij de wet verboden is, richt ik 
aan u als hoogst verantwoordelijk college het dringende verzoek het besluit van 14 juni 
1994 van burgemeester en wethouders in de eerstvolgende raadsvergadering van 24 
november 1994 te vernietigen. Tevens verzoek ik u mij dit voor 3 december 1994 
schriftelijk te bevestigen.  

 
In geval ik van u hiervan voor 3 december geen schriftelijke bevestiging mag hebben 
ontvangen dan acht ik ook u, als hoogst verantwoordelijk raadscollege 
verantwoordelijk voor het plegen van betreffend strafbaar feit door de Gebr. Van Aarle 
B.V. Ik zal hiervan dan ook prompt aangifte doen bij de officier van justitie. Bij die 
aangifte zal ik deze brief overleggen. 

 
Ingeval u het besluit van 14 juni 1994 van Burgemeester en Wethouders niet vernietigt 
dan heb ik hiermee tevens jurisprudentie dat van het hoogst verantwoordelijke 
raadscollege iedereen in Sint-Oedenrode bouwwerken mag oprichten zonder een 
daarvoor vereiste bouwvergunning in strijd met de bestemming. Ik vertrouw er echter 
op dat u het niet zover laat komen en het besluit van burgemeester en wethouders 
vernietigt en mij dit voor 3 december 1994 schriftelijk bevestigt.  

 
Hoogachtend, 

 
Ing. A.M.L. van Rooij  
Milieu- en veligheidskundige.  

 
Ondanks mijn nadrukkelijke verzoek aan u als enig bevoegde gezag om in de raadsvergadering van 
24 november 1994 het gedoogbesluit van 14 juni 1994 van burgemeester en wethouders bij 
raadsbesluit te vernietigen en mij daarvan vóór 3 december 1994 een copie toe te sturen, heeft u 
daarop tot op heden (na 17,5 jaar) nog steeds geen besluit genomen. Wat daarvan de gevolgen zijn 
voor mij en mijn gezin, het agrarische bedrijf van A.M.L. van Rooij later Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., mijn functie als safety 
manager bij Philips Haelthcare en de politieke partij De Groenen, zowel materieel als wel immaterieel 
kunt u hieronder lezen: 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    
.                      

http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
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Foto's van het congres van de Groenen in Utrecht op 2 feb. 2008 

PHILIPS Healthcare 
 

 Per e-mail: CBb@rechtspraak.nl / cbb@rechtspraak.nl  
 
Aan: behandelend rechter mr. C. Waterbolk  
 
College van beroep voor het berdrijfsleven 
Postbus 20021     
2500 EA Den Haag   

 
 
Uw procedurenummer: AWB 11/443 S2 
Ons kenmerk: DR/060611/B 
 
Betreft : 
Sommatie om op 24 januari 2012 te beslissen de openbare behandeling van de zaak AWB 11/443 
voor onbepaalde tijd op te schorten zo niet dan volgt er wraking en strafaangifte in Nederland en 
België: 
 
 
Geachte behandelend rechter C. Waterbolk, 
 
Bij aangetekende brief vanuit België d.d. 11 januari 2012 (Weergeven Downloaden) heb ik u in 
opgemeld zaaknummer AWB 11/443 S2 in mijn beroep tegen staatssecretaris Henk Bleker van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (CDA) gesommeerd om voor onbepaalde tijd uitstel van 
de behandeling ter zitting op vrijdag 27 januari 2012 te verlenen tot na het moment:  

- een Philips bedrijfsarts (Achmea-Vitale) mij, na mij vanaf 24 september 2007 voor 100% 
arbeidsongeschikt (100% Geestesziek) te hebben verklaard, weer voor 100% 
arbeidsgeschikt heeft verklaard;  

- mij als politiek vluchteling vanuit De Groenen (na afhandeling van mijn politiek asiel aanvraag 
in België) de verantwoordelijk ministers van justitie Ivo Opstelten (Nederland) en Annemie 
Turtelboom (België) een veilige terugkeer naar Nederland kunnen garanderen;  

 
Ondanks het feit dat A.M.L. van Rooij zeer nadrukkelijk heeft aangegeven om hierover persoonlijk te 
worden gehoord heeft uw administratief medewerkster mevr. S. de Roode in uw opdracht letterlijk het 
volgende beslist (zie bijlage): 
 

http://www.sdnl.nl/de-groenen.htm
mailto:CBb@rechtspraak.nl
mailto:cbb@rechtspraak.nl
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmNoaWVmZGVncm9lbmVufGd4OjI1NjBiYTE0MTIwNTc4MTU
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/13-januari-2012-ns-coll-beroep-bedrijfsleven.pdf?attredirects=0
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Bleker
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Economische_Zaken,_Landbouw_en_Innovatie
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/5oktober2007briefH.Mol100arbeidsongeschiktVanRooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/5oktober2007briefH.Mol100arbeidsongeschiktVanRooij.pdf?attredirects=0
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/ZiekmeldingH.Mol5oktober2007medischdossierAdvanRooij.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/6%20mei%202010%20asielverzoek%20van%20Ad%20van%20Rooij%20aan%20Jo%C3%ABlle%20Milquet%2C%20Belgie.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/6%20mei%202010%20asielverzoek%20van%20Ad%20van%20Rooij%20aan%20Jo%C3%ABlle%20Milquet%2C%20Belgie.pdf?attredirects=0
http://www.sdnl.nl/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
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Geachte heer,  
 

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 11 januari 2012 om de vastgestelde behandeling 
van uw beroep uit te stellen, bericht ik u, namens de Voorzitter, dat dit verzoek niet 
wordt ingewilligd. 

 
De mondelinge behandeling van deze zaak op vrijdag 27 januari 2012, zal derhalve 
gewoon doorgang vinden.  

 
Hoogachtend 

 
S. de Roode 
(wnd.) griffier 

 
Met het niet inwilligen van mijn sommatieverzoek om uitstel van de mondelinge behandeling ter zitting 
voor onbepaalde tijd bent u, zijnde rechter mr C. Waterbolk, op de stoel gaan zitten: 

- van een Philips bedrijfsarts (Achmea-Vitale) die mij eerst voor 100% arbeidsgeschikt zal 
moeten verklaren voordat ik de hoorzitting kan bijwonen ; 

- van de verantwoordelijke ministers van Justitie Ivo Opstelten (Nederland) en Annemie 
Turtelboom (België) die, vanwege mijn politiek asiel aanvraag in België, eerst een gezamenlijk 
besluit zullen moeten nemen voordat ik weer veilig naar Nederland kan terugkomen.  

 
Voor nog meer feitelijke onderbouw vindt u bijgevoegd vanuit mijn functie als Philips safety manager 
mijn verzoek aan alle presidenten, voorzitters, rechters, raadsheren en staatsraden in Nederland om 
mijn drie PHILIPS advocaten, te weten: mr. A.W.J. Duynstee (Philips), mr. A.A.B Gaalman (AKD) en 
mr. E Pasman (Willem Oldmans advocaat) te helpen in hun onderling afstemmend overleg om safety 
manager Ad van Rooij (Philips) uit zijn vanaf 24 september 2007 voor de rest van zijn leven door 
Philips bedrijfsarts Harry Mol (Achmea-Vitale) beoordeelde 100 % geestesziek zijn te halen met 
doorbetaling van salaris tijdens ziekte, waartoe Philips op grond van de Ziektewet, Wet verbetering 
poortwachter en eigen Philips CAO wettelijk verplicht is maar met behulp van Juridisch en Fiscaal 
Adviseur Yvonne Bleeker van het UWV niet gebeurd,  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/22-januari-2012-philips-verzoek-aan-alle-rechters.pdf  
 
https://sites.google.com/site/universalfederationback/philips-healthcare  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/20-januari-2012-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf  
 
Voor feitelijke onderbouw bekijk ook de volgende 13 video’s (video-1)(video-2)(video-3)(video-
4)(video-5)(video-6)(video-7)(video-8)(video-9)(video 10)(video 11) (video 12)(video 13)  
 
Met nadruk verzoek ik u de hierboven links met deeplinks aan feitelijke onderbouw hier als herhaald 
en ingelast te beschouwen en tevens aan u, zijnde rechter mr C. Waterbolk, gericht. 
 
Op grond van bovengenoemde feiten sommeer ik u om vóór uiterlijk 25 januari 2012 te hebben beslist 
en aan mij dat schriftelijk te hebben bevestigd dat de mondelinge hoorzitting op 27 januari 2012 voor 
onbepaalde tijd wordt uitgesteld, zo niet dan zal ik u daarop op 25 januari 2012 wraken en zal ik tegen 
u en tegen uw griffier E. Kerkhoven hiervan onverwijld strafaangifte doen bij de officier van justitie in 
Nederland en bij de federale politie in België. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een zal een 
kopie van deze stukken worden overlegd.  
 
Omdat Philips safety manager A.M.L. van Rooij niets te verbergen heeft, en ondanks het feit dat hij 
door Philips tot aan zijn dood voor 100% geestesziek wordt gehouden dit alles feitelijk heeft kunnen 
onderbouwen, heb ik hiervan een copie verstuurd aan: 

- Alle presidenten, voorzitters, rechters, raadsheren, staatsraden van alle Rechtbanken, 
Gerechtshoven, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven, de 
Raad voor de Rechtspraak en de Raad van State in Nederland.    

- Verantwoordelijk Philips directeur Bert van Meurs (bert.van.meurs@philips.com)  
- Verantwoordelijk Philips HRM-Manager Hans Dijkman (hans.dijkman@philips.com) 
- Verantwoordelijk Achmea-Vitale directeur Saskia van Opijnen (info@achmeavitale.nl) 

http://www.sdnl.nl/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/6%20mei%202010%20asielverzoek%20van%20Ad%20van%20Rooij%20aan%20Jo%C3%ABlle%20Milquet%2C%20Belgie.pdf?attredirects=0
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Philips_Electronics_N.V.
http://www.legal50.nl/advocaat/awj-duynstee/
http://www.sdnl.nl/ekc-philips-aangifte.htm
http://www.groene.nl/1996/39/oltmans-geeft-nooit-op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Oltmans
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.achmeavitale.nl/werkgever/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziektewet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_verbetering_poortwachter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_verbetering_poortwachter
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- Verantwoordelijk Achmea-Vitale jurist Iman Boot (iman.boot@achmea.nl)  
- Philips advocaat A.W.J. Duynstee (dries.duynstee@philips.com) 
- IPhilips advocaat A.A.B. Gaalman (AKD) (tgaalman@akd.nl)  
- Philips advocaat E. Pasman (betaald door Ad van Rooij)(e.pasman@pvbs-advocaten.nl)  
- Juridisch en Fiscaal Adviseur Yvonne Bleeker van het UWV (yvonne.bleeker@uwv.nl) 
- Klachtencoördinator Gert Vonk van het UWV (Gert.Vonk@uwv.nl)  
- Directievoorzitter Interpolis Jack Buckens (Jack.Buckens@achmea.nl)   
- Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (nvvk@veiligheidskunde.nl)   
- Nanda Huizing Philips persvoorlichter (nanda.huizing@philips.com) 
- Eric Drent Philips persvoorlichter (eric.drent@philips.com)   
- Saskia Maas Philips persvoorlichter (saskia.maas@philips.com) 
- Joost Maltha Philips persvoorlichter (joost.maltha@philips.com)  
- Liesbeth De Smedt Philips persvoorlichter (liesbeth.de.smedt@philips.com) 

 
 
In afwachting op uw beslissing op uiterlijk 24 januari 2012 verblijf ik ; 
 
Hoogachtend 
 
A.M.L. van Rooij 
namens het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (directeur) 
namens Philips Medical Systems Nederland B.V. (safety manager) 
namens De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode)   
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Gezien bovengenoemde feiten sommeer ik de gemeenteraad van Sint-Oedenrode:  
 

I. om na 17,5 jaar vóór uiterlijk 27 januari 2012 een besluit te nemen op ons hierboven 
ingelaste verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 16 november 1994, waartoe de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode wettelijk verplicht is; 

II. om bij besluit te beslissen dat de gemeenteraad van Sint-Oedenrode alle geleden schade 
vanaf 16 november 1994 tot op heden, voor zowel A.M.L. van Rooij en zijn gezin; het 
agrarische bedrijf van A.M.L. van Rooij later Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Van 
Rooij Holding B.V., Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. ., mijn functie als safety manager 
bij Philips Haelthcare en de politieke partij De Groenen, zowel materieel als wel 
ïmmaterieel, zal vergoeden omdat die daarvan volledig het gevolg zijn.  

    
In geval de gemeenteraad van Sint-Oedenrode op uiterlijk 27 januari 2012 hierop geen besluit heeft 
genomen dan heeft het hoogste rechtscollege van Sint-Oedenrode daarmee beslist dat ze deze al 
maar liefst 17, 5 jaar lang gepleegde misdrijven tegen de familie Van Rooij voor de rest van hun leven 
en het leven van hun kinderen (die het agrarische bedrijf willen voortzetten) laten voortduren.  
In dat geval zal hiervan strafaangifte worden gedaan tegen alle raadleden van de gemeente Sint-
Oedenrode in zowel Nederland als wel België. Dit omdat ik als gevolg van deze al maar liefst 17,5 jaar 
lange misdaad helpende politiek van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode heb moeten vluchten 
naar België, al bijna twee jaar lang tegen dubbele woonlasten gescheiden moet wonen van mijn vrouw 
en kinderen, om door toedoen van deze misdaad helpende gemeenteraad van Sint-Oedenrode niet te 
worden vermoord.   
 
In afwachting van uw besluit vóór uiterlijk 27 januari 2012, verblijf ik, 
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
 
mede namens 
Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ (vennoot)   
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (directeur) 
Philips Medical Systems Nederland B.V. (safety manager) 
De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode)   
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Kopie hiervan is verstuurd aan: 

- Alle raadsleden en besturen van van de gemeente Sint-Oederode,   
- Alle presidenten, voorzitters, rechters, raadsheren, staatsraden van alle Rechtbanken, 

Gerechtshoven, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven, de 
Raad voor de Rechtspraak en de Raad van State in Nederland.    

- Verantwoordelijk Philips directeur Bert van Meurs (bert.van.meurs@philips.com)  
- Verantwoordelijk Philips HRM-Manager Hans Dijkman (hans.dijkman@philips.com) 
- Verantwoordelijk Achmea-Vitale directeur Saskia van Opijnen (info@achmeavitale.nl) 
- Verantwoordelijk Achmea-Vitale jurist Iman Boot (iman.boot@achmea.nl)  
- Philips advocaat A.W.J. Duynstee (dries.duynstee@philips.com) 
- IPhilips advocaat A.A.B. Gaalman (AKD) (tgaalman@akd.nl)  
- Philips advocaat E. Pasman (betaald door Ad van Rooij)(e.pasman@pvbs-advocaten.nl)  
- Juridisch en Fiscaal Adviseur Yvonne Bleeker van het UWV (yvonne.bleeker@uwv.nl) 
- Klachtencoördinator Gert Vonk van het UWV (Gert.Vonk@uwv.nl)  
- Directievoorzitter Interpolis Jack Buckens (Jack.Buckens@achmea.nl)   
- Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (nvvk@veiligheidskunde.nl)   
- Nanda Huizing Philips persvoorlichter (nanda.huizing@philips.com) 
- Eric Drent Philips persvoorlichter (eric.drent@philips.com)   
- Saskia Maas Philips persvoorlichter (saskia.maas@philips.com) 
- Joost Maltha Philips persvoorlichter (joost.maltha@philips.com)  
- Liesbeth De Smedt Philips persvoorlichter (liesbeth.de.smedt@philips.com) 

 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 23 januari 2012 22:46 
Onderwerp: Sommatie aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode om na 17,5 jaar een besluit te 
nemen op ons verzoekschrift d.d. 16 november 1994 
Aan: fransvandenboomen@bvtrooi.nl, Info@bvtrooi.nl 
Cc: kensdell@yahoo.co.uk, vdcoelen@trined.nl, Freek@freekglorius.nl, 
jheisterkamp@hartvoorrooipvda.nl, jvdheuvel@hartvoorrooipvda.nl, hanshulsen@hotmail.com, 
m.vanseventer@chello.nl, w.sporken@chello.nl, tillyvandentillaar@bvtrooi.nl, j.verhagen26@chello.nl, 
m.verhagen37@chello.nl, peter verkuijlen <peterverkuijlen@hetnet.nl>, booh@xs4all.nl, 
tvwanrooij@hartvoorrooipvda.nl, jos wijn <j.f.m.wijn@kpnmail.nl>, h.bekkers@bekkersadvies.nl, 
vvdsintoedenrode@gmail.com, theo.zanden@hetnet.nl, info@garagemarkgraaff.nl, 
info@hartvoorrooipvda.nl, pvbakel@hartvoorrooipvda.nl, mjvgageldonk@hartvoorrooipvda.nl, 
karel.vanlieshout@dgs-rooi.nl, arie.smetsers@dgs-rooi.nl, jos.beerens@dgs-rooi.nl, 
bert.van.meurs@philips.com, hans.dijkman@philips.com, info@achmeavitale.nl, Jager Jikke 
<info@jikkejager.nl>, iman.boot@achmea.nl, dries.duynstee@philips.com, tgaalman@akd.nl, "E. 
Pasman" <e.pasman@pvbs-advocaten.nl>, yvonne.bleeker@uwv.nl, Gert.Vonk@uwv.nl, 
ZWKlachtenZwolle@uwv.nl, jack.buckens@achmea.nl, nvvk@veiligheidskunde.nl, 
nanda.huizing@philips.com, eric.drent@philips.com, saskia.maas@philips.com, 
joost.maltha@philips.com, liesbeth.de.smedt@philips.com, info.alkmaar@rechtspraak.nl, 
n.reijnen@rechtspraak.nl, a.r.davidzon@rechtspraak.nl, perscommunicatie.almelo@rechtspraak.nl, 
mediation.rb.almelo@rechtspraak.nl, mediationbureau.rb.amsterdam@rechtspraak.nl, j.boeding-
polee@rechtspraak.nl, c.molenaar@rechtspraak.nl, info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl, 
info.cb.rb.amsterdam@rechtspraak.nl, echtscheidingsgriffie.rb.arnhem@rechtspraak.nl, 
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alimentatiegriffie.rb.arnhem@rechtspraak.nl, gezagenomgangsgriffie.rb.arnhem@rechtspraak.nl, 
gezagsregister.rb.arnhem@rechtspraak.nl, bopz.rb.arnhem@rechtspraak.nl, 
kinderrechterarnhem@rechtspraak.nl, kanton.arnhem.rb.arnhem@rechtspraak.nl, 
kanton.tiel@rechtspraak.nl, rb.ktg.nijmegen@rechtspraak.nl, 
kanton.wageningen.rb.arnhem@rechtspraak.nl, communicatie.assen@rechtspraak.nl, 
communicatie.breda@rechtspraak.nl, infobalie.breda@rechtspraak.nl, 
mediationbureau.breda@rechtspraak.nl, personeelsadministratie.breda@rechtspraak.nl, 
strafgriffie.breda@rechtspraak.nl, familierecht.rb.breda@rechtspraak.nl, 
info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl, voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl, 
scholenvoorlichting.rb.dordrecht@rechtspraak.nl, communicatie.rb.dordrecht@rechtspraak.nl, 
infodesk-mediation@rechtspraak.nl, centraalinschrijfbureauvreemdelingenzaken@rechtspraak.nl, 
adm.vreemdelingenrecht.rb.haarlem@rechtspraak.nl, adm.belastingrecht.rb.haarlem@rechtspraak.nl, 
administratie.familie.rb.haarlem@rechtspraak.nl, kantonhaarlem@rechtspraak.nl, 
bewindsbureau.Haarlem@rechtspraak.nl, strafsectoradministratie@rechtspraak.nl, 
voorlichting.rb.haarlem@rechtspraak.nl, info.rechtbankleeuwarden@rechtspraak.nl, 
rechtbankmaastricht@rechtspraak.nl, sollicitatie-roma@rechtspraak.nl, 
info.rb.middelburg@rechtspraak.nl, info.rb.roermond@rechtspraak.nl, 
voorlichtinginformatiecentrumrechtspraak@rechtspraak.nl, 
vacaturesrechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, 
scholenvoorlichtingrechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl, 
informatiebalie.utrecht@rechtspraak.nl, ommunicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl, 
recruitment.utrecht@rechtspraak.nl, communicatie.zutphen@rechtspraak.nl, 
pz.zutphen@rechtspraak.nl, communicatie.zwolle-lelystad@rechtspraak.nl, 
externe.mail.hof.amsterdam@rechtspraak.nl, ondernemingskamer@gerechtshof-amsterdam.nl, 
vragen.hof.arnhem@rechtspraak.nl, info.gerechtshofshertogenbosch@rechtspraak.nl, 
info.gerechtshofsgravenhage@rechtspraak.nl, info.gerechtshofleeuwarden@rechtspraak.nl, 
crvb@rechtspraak.nl, cbb@rechtspraak.nl, voorlichting@rechtspraak.nl, voorlichting@raadvanstate.nl, 
a.haverslag@rechtspraak.nl, a.pouw@rechtspraak.nl, a.van.knippenbergh@rechtspraak.nl, 
celeste.de.wit@rechtspraak.nl, f.steringa@rechtspraak.nl, m.boer@rechtspraak.nl, 
m.gijsberts@rechtspraak.nl, m.junte@rechtspraak.nl, m.korsten-wessels@rechtspraak.nl, 
m.nijland@rechtspraak.nl, m.ozinga@rechtspraak.nl, m.v.dijk@rechtspraak.nl, 
n.van.wordragen@rechtspraak.nl, s.hofste@rechtspraak.nl, w.wijnsma@rechtspraak.nl, 
w.gerwen@chello.nl 
                                                                         


