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Van: A.M.L. van Rooij en  
J.E.M. van Rooij  van Nunen 
Vanaf 1 januari 2011, wonende op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België) 
en andere (rechts)personen.  
 
 

Per e-mail verstuurd op 16 januari 2015   
 
Burgemeester en Schepenen van Zonhoven, zijnde: 

1. Burgemeester Johny De Raeve (Open Vld); 
2. Schepen Kristien Smets (CD&V); 
3. Schepen Henri Schraepen (Open Vld); 
4. Schepen Bram De Raeve (Open Vld);  
5. Schepen Jules Achten (Open Vld);  
6. Schepen Christine Bernaert (Open Vld);  
7. Schepen Eric Vos (VOLUIT Zonhoven)  
8. Schepen Ria Hendrikx (Open Vld); 
9. Gemeentesecretaris Bart Telen; 

Kerkplein 1, 3520 Zonhoven. 

 

Zonhoven, 16 januari 2015 
Ons kenmerk: AvR/24122014/Som  
 

 

Herhaalde sommatie tot nemen van een besluit op uiterlijk 20 januari 2015 
 
Om de schade niet nog meer te laten groeien en onomkeerbaar extreem groot te laten worden, welke 
uiteindelijk door de voorzitters en bestuursleden van de lokale  politieke partijen OpenVLD, CD&V en 
VOLUIT Zonhoven in Zonhoven zullen moeten worden betaald, sommeren wij hierbij wederom 
burgemeester Johny De Raeve, de schepenen Kristien Smets, Henri Schraepen, Bram De Raeve, 
Jules Achten, Christine Bernaert, Eric Vos, Ria Hendrikx en gemeentesecretaris Bart Telen om bij 
besluit: 

- op 20 januari 2015 A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10.603-37)  en zijn 
echtgenote J.E.M. van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20.510-11) met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2011 te hebben ingeschreven in het bevolkingsregister van Zonhoven 
en in overeenstemming te brengen met ons  met Davy Drillieux (verhuurder) gesloten 
huurcontract, die overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 is geregistreerd 
door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 
20, 3530 Houthalen-Helchteren;  

- op 20 januari 2015 aan A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10.603-37) en zijn 
echtgenote J.E.M. van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20.510-11) een op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven een Belgische identiteitskaart te 
hebben verstrekt, welke vanaf 1 januari 2011 rechtsgeldig is.  
 

Bestaat uit 9 + 25 blz. met de Stukken 1 t/m 30 (103 blz.), totaal 137 blz.      

 
 
Geachte burgemeester Johny De Raeve, de schepenen Kristien Smets, Henri Schraepen, Bram De 
Raeve, Jules Achten, Christine Bernaert, Eric Vos, Ria Hendrikx en gemeentesecretaris Bart Telen, 
 
De volgende acht rechtspersonen: 

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 
1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als 
directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

5. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  
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6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op 
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

7. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

8. Van Rooij, Adrianus Antonius Hendrikus, wonende op het adres ’t Achterom 9, 5491XD , Sint-
Oedenrode (Nederland) die het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491XD te Sint-Oedenrode (Nederland) daarvoor heeft gemachtigd (Stuk 1)  

 
hebben bij brief d.d. 24 december 2014 aan het voltallige schepencollege van Zonhoven de volgende 
twee sommaties laten uitgaan:  
 

1. Sommatie tot het nemen van een besluit vóór uiterlijk 1 januari 2015 om de door 
burgemeester en schepenen al vanaf 1 januari 2011 in stand gehouden valselijke registratie in 
het volksregister van de gemeente Zonhoven en Belgische Rijksregister (waarin staat 
opgenomen dat onze woning vanaf 1 januari 2011 tot 15 oktober 2012 en vanaf  29 augustus 
2013 tot op heden onbewoond is) te herstellen en in overeenstemming te brengen met ons  
met Davy Drillieux (verhuurder) gesloten huurcontract, die overeenkomstig de Belgische 
Huurwet op 31 januari 2011 is geregistreerd door inspecteur P. Broux, op het 
registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren 
waarin staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen hun woning op 
het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) vanaf 1 januari 2011 gebruiken als 
hoofdverblijfplaats en dat ook in de toekomst blijven doen, waartoe u wettelijk verplicht bent.  
 

2. Sommatie tot het nemen van een besluit vóór uiterlijk 1 januari 2015 dat de gemeente 
Zonhoven alle schade (materieel en immaterieel) zal vergoeden die het gevolg is van het niet 
vanaf 1 januari 2011 inschrijven van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen in het 
volksregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), waartoe het 
gemeentebestuur wettelijk verplicht was en nog steeds is, welke de gemeente  Zonhoven 
daarbij heeft aangericht en nog zal aanrichten bij de volgende rechtspersonen: A.M.L. van 
Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V., de Politieke Groepering De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode), A.A.H. van Rooij, 
als ook alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de inmiddels in onze woning op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven op 7 december 2014 overleden J.M. van der 
Heijden (moeder van A.M.L. van Rooij), overige huurders van de woningen op het adres ’t 
Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) als ook alle klanten van Camping en 
pensionstal ‘Dommeldal’ die paarden hebben gestald en boxen hebben gehuurd, etc.  

 
Tot op heden hebben wij daarop van het schepencollege van Zonhoven nog steeds geen besluit 
mogen ontvangen. De gedachte bij burgemeester Johny De Raeve, die daarover al ruim 4 jaar lang 
goede afstemming onderhoudt met burgemeester Peter Maas in Sint-Oedenrode (Nederland) is:  
 

Wij brengen deze zaak pas na 5 februari 2015 op de agenda van het schepencollege van 
Zonhoven. Het voordeel voor Zonhoven is dan dat de miljoenen eigendommen van 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen in Sint-Oedenrode (Nederland) ten 
gunste van de gemeente Sint-Oedenrode voor een appel en een ei executoriaal zijn 
uitverkocht en hierboven genoemde bedrijven als ook de partijpolitieke partij De 
Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, dan zijn geliquideerd. Wij zijn dan overal van af en 
houden dat voor eeuwig in de doofpot is daarbij de gedachte van het schepencollege van 
Zonhoven onder voorzitterschap van burgemeester Johny De Raeve.  

 
Deze redenering van het schepencollege van Zonhoven lijkt ons niet zo verstandig, wat wij hieronder 
feitelijk juridisch zullen toelichten.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-november-2014-machtiging-aah-van-rooij-aanzegging-ontruiming.pdf
http://www.vastgoedveilingoostbrabant.nl/object.asp?id=30191
http://www.vastgoedveilingoostbrabant.nl/object.asp?id=30191
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Allereerst vindt u in de volgende link nogmaals ons sommatieverzoek tot het nemen van een besluit 
d.d. 24 december 2014 aan het schepencollege van Zonhoven met bijbehorende 26 stukken 
hieronder ingelast:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-december-2014-sommatie-aan-burgemeester-en-
schepenen-van-zonhoven-inzake-domiciliefraude-aml-van-rooij-ea.pdf  

 

Stuk 1 (1 blz.) 
Stuk 2 (6 blz.) 
Stuk 3 (1 blz.) 
Stuk 4 (1 blz.) 
Stuk 5 (5 blz.) 
Stuk 6 (2 blz.) 
Stuk 7 (2 blz.) 

Stuk 8 (1 blz.) 
Stuk 9 (1 blz.) 
Stuk 10 (1 blz.) 
Stuk 11 (1 blz.) 
Stuk 12 (5 blz.) 
Stuk 13 (3 blz.) 
Stuk 14 (11 blz.) 

Stuk 15 (2 blz.) 
Stuk 16 (1 blz.) 
Stuk 17 (2 blz.) 
Stuk 18 (2 blz.)  
Stuk 19 (11 blz.) 
Stuk 20 (6 blz.) 
Stuk 21 (6 blz.) 

Stuk 22 (7 blz.) 
Stuk 23 (2 blz.) 
Stuk 24 (1 blz.) 
Stuk 25 (1 blz.) 
Stuk 26 (4 blz.) 
 

 
Ook kunt u dat lezen op de website van de Europese Belgische De Groenen (www.degroenen.eu) in 
de volgende link:  
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/aan-burgemeester-en-schepenen-van-
zonhoven  

 
Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast 
te beschouwen.  
 
Het juridisch kader.  
 
Het juridisch kader is: 

1. dat A.M.L. van Rooij via het huwelijk voor de wet en de kerk vanaf 5 juli 1979 onlosmakelijk zit 
verbonden aan zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, waarmee hij in gemeenschap 
van goederen is getrouwd. Het kan nooit zo zijn dat een vanaf 1 januari 2011 domiciliefraude 
plegende schepencollege van Zonhoven, zonder voorafgaand gerechtelijk vonnis, dat kan 
veranderen. Het schepencollege van Zonhoven mag vanwege scheiding der machten niet op 
de plaats van de rechter overnemen.  
 

2. dat A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 
2011 wonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven met een 
geregistreerde huurovereenkomst overeenkomstig de Belgische Woningwet (Stuk 2). Deze 
huurovereenkomst van A.M.L. van Rooij met Davy Drillieux (verhuurder), welke op 31 januari 
2011 is geregistreerd door inspecteur P. Broux, loopt pas op 1 januari 2020 af. Dit betekent 
dat de gemeente Zonhoven nog ten minste 5 jaar lang met A.M.L. van Rooij en zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen zitten opgezadeld. De door burgemeester Johny De 
Raeve in samenspanning met zijn collega burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode 
(Nederland) gewenste executoriale uitverkoop van de miljoenen eigendommen van A.M.L. 
van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen voor een appel en een ei ten gunste van de 
gemeente Sint-Oedenrode en de liquidatie van hun bedrijven en de politieke partij De 
Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, brengen daarin geen verandering.      

Dit betekent dat de gemeente Zonhoven daarmee de Belgische Staat met een gigantisch grote 
schade heeft opgezadeld, welke heden als gevolg van dit hierover al 4 jaar lang zwijgende 
schepencollege van Zonhoven met de dag groeit. U zult zich afvragen:  
 

Wie betaalt deze schade en hoe groot is die?  
 
Daarover zullen wij u enig juridisch onderleg geven,  
 
Schade wordt altijd verhaald op de veroorzakende rechtspersonen. De rechtspersonen die voor deze 
vanaf 1 januari 2011 voortdurende gepleegde domiciliefraude jegens A.M.L. van Rooij en J.E.M. van 
Rooij van Nunen verantwoordelijk en aansprakelijk zijn betreffen:  

1. Burgemeester en schepenen van Zonhoven; 
2. De gemeente Zonhoven als publiekrechtelijke rechtspersoon; 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-december-2014-sommatie-aan-burgemeester-en-schepenen-van-zonhoven-inzake-domiciliefraude-aml-van-rooij-ea.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-december-2014-sommatie-aan-burgemeester-en-schepenen-van-zonhoven-inzake-domiciliefraude-aml-van-rooij-ea.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-november-2014-machtiging-aah-van-rooij-aanzegging-ontruiming.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-juli-2014-akte-samenstelling-gezin-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2014-uitspraak-rechtbank-oost-brabant-in-zaakn.she-13-3985.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-februari-2013-brief-van-de-sociale-verzekeringsbank-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-november-2014-herinnering-bestuurlijke-premie-cjib-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juli-2013-verlopen-paspoort-aml-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/19-januari-2014-verlopen-paspoort-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-mei-2014-brief-dirk-van-coppenolle-stelen-1320-euro-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-oktober-2014-exploot-betekening-ontruiming-jongejan-wisseborn.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-november-2014-arrest-van-hof-van-cassatie-van-belgie-nr-p14-1570n-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-camping-en-pensionstal-dommeldal.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-november-2014-arrest-van-hof-van-cassatie-van-belgie-nr-p14-1570n-aan-ecologisch-kennis-centrum.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2014-beslissing-rechtbank-zeeland-west-brabant-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2014-beslissing-rechtbank-zeeland-west-brabant-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-juni-2014-arrest-hof-van-beroep-te-antwerpen-van-rooij-tegen-sns-bank.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-november-2014-incasso-ggn-gerechtsdeurwaarders-nederlandse-vereniniging-voor-veiligheidskunde.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-retour-fout-geadresseerd-veilingexploot-aan-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-december-2014-rouwkaart-jm-van-rooij-van-der-heijden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-december-2014-overlijdensakte-met-bijbehorende-stukken-jm-van-rooij-van-der-heijden.pdf
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/aan-burgemeester-en-schepenen-van-zonhoven
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/aan-burgemeester-en-schepenen-van-zonhoven
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
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3. De lokale partijbesturen die de burgemeester en de schepenen hebben geleverd; 
 
In dit geval kunnen de Belgische Staat, de Staat der Nederlanden, A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij 
van Nunen, zijn gezin, Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., de Politieke Groepering De Groenen (met haar 
hoofdzetel in Utrecht) en alle overige direct en indirect betrokken geraakte (rechts)personen in België 
en Nederland al hun schade kwijt aan de gemeente Zonhoven als publiekrechtelijke rechtspersoon, 
die het schepencollege van Zonhoven met deze bewust gepleegde domiciliefraude vanaf 1 januari 
2011 heeft veroorzaakt. De verzekering Ethias van de gemeente Zonhoven zal al die schade 
moeten vergoeden.  
 
Omdat hier sprake is van al ruim 4 jaar lang bewust aangerichte schade als gevolg van bewust 
gepleegde domiciliefraude zal verzekeraar Ehias al die uit te betalen schade verhalen op de 
veroorzakende rechtspersonen. Omdat burgemeester en schepenen van Zonhoven vanuit de lokale  
politieke partijen OpenVLD, CD&V en VOLUIT Zonhoven besturen, betekent dat verzekeraar Ehias al 
die schade zal verhalen op de voorzitters en de bestuursleden van deze drie lokale politieke partijen.  
 
Voor OpenVLD zijn dat: 
 

Bart Heleven (Voorz.) 
Willy Welkenhuysen  
Theo Penders  
Frederick Vandeput 
Sofie ’s Jongers 
Jules Achten 
Paul Asnong   
Christine Bernaert   
Zohra Bouabdelli 

Petra Claesen 
Bram De Raeve 
Johny De Raeve 
Ann Evers 
Eddy Gielen 
Willy Hendrikx 
Magda Hulsmans – Moons 
Marleen Jacobs 
Kris Knuts 

Tina Metten 
Dominique Robert 
Céderique Schellis 
Johan Schraepen 
Ellen Sterkmans 
Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen 
Julien Vanderheyden 
Fernand Vlecken   
 
 

 
Hiervan hebben wij ondervoorzitter Willy Welkenhuysen persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht,  
die dit zou voorleggen aan het voltallige bestuur van de OpenVLD. Om die reden laten wij hem 
hiervan een kopie toekomen. 
 
Voor CD&V zijn dat:  
 

Raf Baerts (voorz.)  
Willy Gerits 
Kristien Smets  
Hulsmans Jef 
 

Gert-Jan Hendrix 
Lieve Vandeput 
Steven Reynders 
Marleen Thijs  

Marina Vanempten 
Gunther Gerits 
Inge Goeyvaerts 
Rene Quetin 

 
Hiervan hebben wij Kristien Smets persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht, die dit zou 
voorleggen aan het voltallige bestuur van de CD&V. Om die reden laten wij Voorzitter Raf Baerts 
hiervan een kopie toekomen. 
 
Voor VOLUIT Zonhoven zijn dat:   
 
Wie in het bestuur zitten van VOLUIT Zonhoven, en wie de voorzitter is, staat niet op internet.  
Om die reden hebben wij daarover telefonisch contact gehad met bestuurslid Jan Drijkoningen die dit 
zal voorleggen aan het voltallige bestuur van VOLUIT Zonhoven.  
 
Hoe groot is deze schade?   
 
Om u enig inzicht te geven hoe extreem groot die schade is, laten wij u daarover hieronder enige 
toelichting toekomen: 
 

1. Camping en Pensionstal “Dommeldal” (www.dommeldal.eu) heeft vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 
jaar) geen enkele inkomsten meer en in plaats daarvan te maken gekregen met honderden 

http://zonhoven.openvld.be/?type=mensen&id=4
http://www.zonhoven.cdenv.be/mensen
http://www.zonhoven.cdenv.be/willy-gerits
http://www.zonhoven.cdenv.be/willy-gerits
http://www.zonhoven.cdenv.be/kristien-smets
http://www.zonhoven.cdenv.be/kristien-smets
http://www.zonhoven.cdenv.be/jef-hulsmans
http://www.zonhoven.cdenv.be/jef-hulsmans
http://www.zonhoven.cdenv.be/steven-reynders
http://www.zonhoven.cdenv.be/steven-reynders
http://www.zonhoven.cdenv.be/marleen-thijs
http://www.zonhoven.cdenv.be/marleen-thijs
http://www.zonhoven.cdenv.be/rene-quetin
http://www.zonhoven.cdenv.be/rene-quetin
http://www.dommeldal.eu/
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vorderingen en tientallen gerechtsdeurwaardersexploten en executoriale beslagleggingen, 
gebaseerd op valse beschikkingen, vonnissen of arresten die het gevolg zijn van deze door de 
gemeente Zonhoven gepleegde domiciliefraude. De aangerichte schade bij A.M.L. van Rooij 
en J.E.M. van Rooij van Nunen als gevolg daarvan beloopt miljoenen euro’s, welke door een 
daarvoor erkende deskundige zal worden berekend. 

 
2. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 jaar) geen enkele 

inkomsten meer en in plaats daarvan te maken gekregen met honderden vorderingen en 
tientallen gerechtsdeurwaardersexploten en executoriale beslagleggingen, gebaseerd op 
valse beschikkingen, vonnissen of arresten die het gevolg zijn van deze door de gemeente 
Zonhoven gepleegde domiciliefraude. Het uurtarief van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
dat voor de volle 100% werk had, bedraagt 140 EURO per uur. De aangerichte schade bij het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. beloopt miljoenen euro’s, welke door een daarvoor erkende 
deskundige zal worden berekend. 

 

3. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 jaar) haar cliënten niet 
meer kunnen bijstaan in de vele lopende gerechtelijke procedures, wat voor al die cliënten 
naar verwachting meer dan 100 miljoen euro schade heeft veroorzaakt. Al die schade kan 
door cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. worden verhaald op de gemeente 
Zonhoven.  

 

4. Van Rooij Holding B.V. heeft vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 jaar) geen enkele inkomsten meer 
en in plaats daarvan te maken gekregen met honderden vorderingen en tientallen 
gerechtsdeurwaardersexploten en executoriale beslagleggingen, gebaseerd op valse 
beschikkingen, vonnissen of arresten die het gevolg zijn van deze door de gemeente 
Zonhoven gepleegde domiciliefraude. De aangerichte schade bij  Van Rooij Holding B.V. 
beloopt miljoenen euro’s, welke door een daarvoor erkende deskundige zal worden berekend.. 

 

5. A.M.L van Rooij en J.E.M. van Rooij hebben vanaf 1 januari 2011 te maken met dubbele 

woonlasten en kosten om te leven. Dit bedraagt meer dan 100.000 EURO. Het exacte bedrag 

zal door een daarvoor erkende deskundige worden berekend. 

       
6. A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij hebben vanaf 1 januari 2011 geen in Vlaanderen 

wettelijk verplichte zorgverzekering. De (gezondheid)schade als gevolg daarvan is naar 
verwachting groot en zal door een daarvoor erkende deskundige worden berekend. Niet 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen zijn verantwoordelijk voor dit gepleegde strafbare feit 
maar burgemeester en schepenen van Zonhoven, omdat dit het gevolg is van deze door hen 
al meer dan 4 jaar bewust gepleegde domiciliefraude. 

 

7. A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij rijden vanaf 1 januari 2011 in België rond in een auto 
met Nederlands kenteken. Dit door hen gepleegde strafbare feit is het gevolg van deze door 
burgemeester en schepenen van Zonhoven al meer dan 4 jaar bewust gepleegde 
domiciliefraude.  

 

8. A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen,  Camping en Pensionstal “Dommeldal”, het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Van Rooij Holding B.V. plegen al vanaf 1 januari 2011 in 
zowel Nederland als België belastingfraude, waarvoor volgens vaste jurisprudentie een 
gevangenisstraf van meer dan vijf jaar staat. Het zijn in dit geval niet A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen die daarvoor in de gevangenis moeten maar burgemeester en 
schepenen van Zonhoven omdat die gepleegde belastingfraude het gevolg is van deze door 
de gemeente Zonhoven vanaf 1 januari 2011 bewust gepleegde domiciliefraude.  

 
9. A.M.L. van Rooij  is vanaf 15 oktober 2012 (veel te laat) tot 29 augustus 2013 ingeschreven 

geweest in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister  
(nummer: 53.03.10.603-37) maar is daar door de gemeente Zonhoven vanaf 29 augustus 
2013 weer uitgeschreven. Als gevolg daarvan staat in de Gemeentelijke Basisadministratie 
personengegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) geregistreerd dat 
A.M.L. van Rooij woont op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven en 
staat in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven geregistreerd dat A.M.L. van Rooij 
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daar niet woont. Dit heeft als resultaat dat A.M.L. van Rooij, door toedoen van dit 
domiciliefraude plegende schepencollege van Zonhoven, vanaf 29 augustus 2013 in geen 
enkele gemeente in Europa of de rest van de wereld nog staat geregistreerd en daarmee ook 
niet over een in Europa wettelijk vereiste identiteitskaart beschikt. Daar komt nog bij dat vanaf 
11 juli 2013 het Nederlandse paspoort van A.M.L. van Rooij is verlopen (Stuk 8), waardoor 
A.M.L. van Rooij niet meer de grens van België over mag en al ruim 1,5 jaar lang zit gevangen 
in België in zijn woning op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België). Voor deze al 1,5 jaar lang voortdurende gevangenschap van A.M.L. van Rooij zijn 
burgemeester en Schepenen van Zonhoven persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk.   

 
10. J.E.M. van Nunen, die via haar huwelijk vanaf 5 juli 1979 onlosmakelijk zit verbonden aan 

A.M.L. van Rooij, is vanaf 14 januari 2013 (veel te laat) tot 29 augustus 2013 ingeschreven 
geweest in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister  
(nummer: 55.09.20.510-11) maar is door de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) nooit 
uitgeschreven, wat betekent dat zij vanaf 14 januari 2013 tot 29 augustus 2013 dubbel is 
ingeschreven geweest in zowel de gemeente Zonhoven (België) en de gemeente Sint-
Oedenrode (Nederland). Als gevolg daarvan staat J.E.M. van Nunen tot op de dag van 
vandaag (16 januari 2015) nog ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie 
personengegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland), terwijl zij al vanaf 1 
januari 2011 samen met haar echtgenoot A.M.L. van Rooij woont op haar hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). Dit betekent dat door toedoen van 
burgemeester en schepenen van Zonhoven J.E.M. van Nunen vanaf 29 augustus 2013 enkel 
staat ingeschreven in de GBA van de gemeente Sint-Oedenrode, waar ze vanaf 1 januari 
2011 niet meer woont en haar echtgenoot A.M.L. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 in geen 
enkele gemeente binnen Europa of de rest van de wereld staat ingeschreven. Daarmee heeft 
het schepencollege van Zonhoven zonder tussenkomst van een rechter A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Nunen vanaf 23 augustus 2013 (al1,5 jaar lang) duurzaam gescheiden onder de 
omstandigheid dat zij vanaf 5 juli 1979 nog steeds duurzaam voor de wet en de kerk in 
gemeenschap van goederen met elkaar zijn getrouwd. Volgens ons is een dergelijk meest 
ernstig gepleegd misdrijf nog niet eerder in de geschiedenis voorgekomen. Daar komt nog bij 
dat vanaf 19 januari 2014 ook het paspoort van J.E.M. van Nunen is verlopen (Stuk 10), 
waardoor ook J.E.M. van Nunen niet meer de grens van België over mag en al ruim 1 jaar 
lang zit gevangen in België in haar woning op haar hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België). Voor deze al 1 jaar lang voortdurende gevangenschap van J.E.M. 
van Nunen zijn burgemeester en schepenen van Zonhoven persoonlijk verantwoordelijk en 
aansprakelijk.   

 

11. De Belgische Staat en de Staat der Nederlanden hebben als gevolg van deze vanaf 1 januari 
2011 door burgemeester en schepenen van Zonhoven gepleegde domiciliefraude vele 
tientallen (mogelijk 100) rechtszaken moeten voeren met valse vonnissen en 
gerechtsdeurwaardersexploten als gevolg. De schade die de gemeente Zonhoven daarmee 
aan de Belgische Staat, de Staat der Nederlanden, betrokken advocaten en 
gerechtsdeurwaarders, notarissen, overheidsinstellingen e.a. op kosten van de Belgische 
belastingbetalers heeft aangericht beloopt ons inziens vele tientallen miljoenen euro’s. Al deze 
schade dient te worden verhaald op de gemeente Zonhoven, daar de hardwerkende 
belastingbetalende Belgen daarvan niet het slachtoffer mogen zijn.  
 

12. De Politieke Groepering De Groenen (met haar hoofdzetel in Utrecht). Als gevolg van deze 
door burgemeester en schepenen van Zonhoven van vanaf 1 januari 2011 bewust gepleegde 
domiciliefraude:  

 hebben De Groenen in Sint-Oedenrode en Heusden (Nederland) niet kunnen meedoen 
aan de verkiezingen van 2 maart 2011 voor provinciale Staten in Noord-Brabant 
(Nederland), waaruit ook de leden van de Eerste Kamer der State-Generaal zijn gekozen 

 hebben De Groenen in Sint-Oedenrode en Heusden (Nederland) niet kunnen meedoen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Oedenrode en Heusden op 17 maart 2014; 

 heeft A.M.L. van Rooij niet op de lijst van De Groenen kunnen staan die op 25 mei 2014 
hebben meegedaan aan de Europese Verkiezingen. 

Voor deze grote verkiezingsfraude in Nederland en Europa is het schepencollege van 
Zonhoven verantwoordelijk en aansprakelijk daar die het gevolg is van deze door hen 
gepleegde domiciliefraude. De schade als gevolg daarvan voor De Politieke Groepering De 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juli-2013-verlopen-paspoort-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-januari-2014-verlopen-paspoort-jem-van-nunen.pdf
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Groenen is groot. Wij zullen dit dan ook voorleggen aan het hoofdbestuur van De Groenen in 
Utrecht met het verzoek hiernaar een onderzoek in te stellen om te komen tot een 
schadebedrag, welke kan worden verhaald op de gemeente Zonhoven.  
 

13. A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Nunen hebben vanwege het niet beschikken 
van een identiteitskaart op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven en 
verlopen paspoort:  

 op 14 oktober 2012 niet kunnen kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen van Zonhoven; 

 op 25 mei 2014 niet kunnen kiezen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement  
Voor het afnemen van het kiesrecht van A.M.L van Rooij en J.E.M. van Nunen in België en 
Europa als ook in Nederland is het schepencollege van Zonhoven volledig verantwoordelijk en 
aansprakelijk, daar dit het gevolg is van deze door hen gepleegde domiciliefraude.  .  

Het uitblijven van een besluit op uiterlijk 1 januari 2015 waarom wij hebben gesommeerd heeft tot 
gevolg gehad dat vanwege de op 5 februari 2015 aangekondigde executieveiling van onze 
eigendommen in Nederland op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode wij recent onze 
paarden ver onder de prijs hebben moeten verkopen, de huurders van de pensionstallen moeten laten 
vertrekken, de huurders van onze woningen ’t Achterom 9 en 9a hebben moeten verplichten tot het 
zoeken van een andere woning. Dit alles is heden gebeurd en zou niet zijn gebeurd als het 
schepencollege op uiterlijk 1 januari 2015 een besluit had genomen op ons sommatieverzoek van 24 
december 2014. Enkel deze schade wordt al geschat op meer dan 100.000 EURO, los van de 
benodigde zware emotionele schade, die zouden zijn voorkomen als het schepencollege op uiterlijk 1 
januari 2015 het gesommeerde besluit had genomen.  
 
Aanvullend daarop vindt u bijgevoegd zes aangetekende gerechtsbrieven van de onderzoeksrechter 
S. Gorré van de rechtbank Eerste Aanleg Limburg, afd. Hasselt, aan: 

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)  

2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)(Stuk 15)(website: 
www.dommeldal.eu)  

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 
1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als 
directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (Stuk 18) 

5. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (Stuk 17) ;  

6. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (voor machtiging lees de 
bewijsstukken: Stuk 27 Stuk 28 Stuk 29) 

 in de volgende link (Stuk 30):  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-januari-2015-zes-gerechtsbrieven-rechter-s-gorre-
rechtbank-hasselt-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf  
   

Hier is met aangetekende gerechtelijke brieven van de onderzoeksrechter S. Gorré van de rechtbank 
Eerste Aanleg in Limburg, afd. Hasselt, wettelijk bewezen dat A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote 
J.E.M. van Nunen in België wonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. 
Het is daar ook strafrechtelijk in onderzoek bij de Raadkamer bij de rechtbank van Eerste Aanleg 
Limburg, afd. Hasselt, waarvoor wij binnenkort voor worden uitgenodigd op onze hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-camping-en-pensionstal-dommeldal.pdf
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.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
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-januari-2015-zes-gerechtsbrieven-rechter-s-gorre-rechtbank-hasselt-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-januari-2015-zes-gerechtsbrieven-rechter-s-gorre-rechtbank-hasselt-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-januari-2015-zes-gerechtsbrieven-rechter-s-gorre-rechtbank-hasselt-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
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Herhaalde sommatie tot nemen van een besluit op uiterlijk 20 januari 2015 
 
Om met inachtneming met bovengenoemde feiten de schade niet nog meer te laten groeien en 
onomkeerbaar extreem groot te laten worden, welke uiteindelijk door de voorzitters en bestuursleden 
van de lokale  politieke partijen OpenVLD, CD&V en VOLUIT Zonhoven in Zonhoven zullen moeten 
worden betaald, sommeren wij hierbij wederom burgemeester Johny De Raeve, de schepenen 
Kristien Smets, Henri Schraepen, Bram De Raeve, Jules Achten, Christine Bernaert, Eric Vos, Ria 
Hendrikx en gemeentesecretaris Bart Telen om bij besluit: 

- op 20 januari 2015 A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10.603-37)  en zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij (Rijksregisternummer: 55.09.20.510-11) met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2011 te hebben ingeschreven in het bevolkingsregister van Zonhoven 
en in overeenstemming te brengen met ons met Davy Drillieux (verhuurder) gesloten 
huurcontract, die overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 is geregistreerd 
door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 
20, 3530 Houthalen-Helchteren; 

- op 20 januari 2015 aan A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10.603-37) en zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij (Rijksregisternummer: 55.09.20.510-11) een op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven een Belgische identiteitskaart te 
hebben verstrekt, welke vanaf 1 januari 2011 rechtsgeldig is.  

 
In geval aan deze hernieuwde sommatie tot het nemen van een besluit op 20 januari 2015 geen 
gevolg wordt gegeven dan is hier onmiskenbaar sprake van bewuste bestuurlijke misdaad van 
ongekende omvang. In dat geval zal  direct daarna hierover een klacht worden ingediend bij 
verantwoordelijk Vlaams Viceminister-president Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 
Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans met het verzoek naar deze bestuurlijke misdaad 
van het schepencollege van Zonhoven een onderzoek in te stellen. Ter onderbouwing van die klacht 
zal een kopie van deze herhaalde sommatie tot het nemen van een besluit worden overlegd. Een 
kopie hiervan hebben wij heden verstuurd aan Vlaams minister Liesbeth Homans, zodat zij op de 
hoogte is van de op komst zijnde klacht.     
 
In afwachting van het hierboven verzochte besluit op uiterlijk 20 januari 2015, verblijven wij;  
 
Hoogachtend,  
 

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 
1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als 
directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

5. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op 
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

7. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Liesbeth_Homans
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8. Van Rooij, Adrianus Antonius Hendrikus, wonende op het adres ’t Achterom 9, 5491XD , Sint-
Oedenrode (Nederland) die het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491XD te Sint-Oedenrode (Nederland) daarvoor heeft gemachtigd (Stuk 1)  

 
PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning 
op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij 
een kopie van deze sommatie laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in Utrecht 
(www.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op internet 
laten plaatsen. 

 
Bijbehorende Stukken   

Stuk 1 (1 blz.) 
Stuk 2 (6 blz.) 
Stuk 3 (1 blz.) 
Stuk 4 (1 blz.) 
Stuk 5 (5 blz.) 
Stuk 6 (2 blz.) 
Stuk 7 (2 blz.) 
Stuk 8 (1 blz.) 
 

Stuk 9 (1 blz.) 
Stuk 10 (1 blz.) 
Stuk 11 (1 blz.) 
Stuk 12 (5 blz.) 
Stuk 13 (3 blz.) 
Stuk 14 (11 blz.) 
Stuk 15 (2 blz.) 
Stuk 16 (1 blz.) 
 

Stuk 17 (2 blz.) 
Stuk 18 (2 blz.)  
Stuk 19 (11 blz.) 
Stuk 20 (6 blz.) 
Stuk 21 (6 blz.) 
Stuk 22 (7 blz.) 
Stuk 23 (2 blz.) 
Stuk 24 (1 blz.) 
 

Stuk 25 (1 blz.) 
Stuk 26 (4 blz.) 
Stuk 27 (1 blz.) 
Stuk 28 (2 blz.) 
Stuk 29 (2 blz.) 
Stuk 30 (12 blz.) 

 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 16 januari 2015 22:29 
Onderwerp: Herhaalde sommatie tot nemen van een besluit op uiterlijk 20 januari 2015 aan 
burgemeester en schepenen van Zonhoven 
Aan: "burgemeester@zonhoven.be" <burgemeester@zonhoven.be>, kristien.smets@zonhoven.be, 
"henri.schraepen@zonhoven.be" <henri.schraepen@zonhoven.be>, "bram.deraeve@zonhoven.be" 
<bram.deraeve@zonhoven.be>, "jules.achten@zonhoven.be" <jules.achten@zonhoven.be>, 
"christine.bernaert@zonhoven.be" <christine.bernaert@zonhoven.be>, "eric.vos@zonhoven.be" 
<eric.vos@zonhoven.be>, "ria.hendrikx@zonhoven.be" <ria.hendrikx@zonhoven.be>, 
secretaris@zonhoven.be 
Cc: kristien.smets@telenet.be, jan.drijkoningen@telenet.be, welkenhuysen.stiru@telenet.be, 
raf.baerts@skynet.be, leen.brits@vlaanderen.be, jeroen.windey@vlaanderen.be, 
veronique.everaert@vlaanderen.be, maarten.vanholle@vlaanderen.be, 
"kabinet.homans@vlaanderen.be" <kabinet.homans@vlaanderen.be>, Lindsay Van Wassenhove 
<lindsay.vanwassenhove@bz.vlaanderen.be>, "Craeghs, Jo" <jo.craeghs@bz.vlaanderen.be>, 
"Cloesen, Stefan" <stefan.cloesen@bz.vlaanderen.be>, edwin.lefebre@bz.vlaanderen.be, 
"ronny.switten@skynet.be" <ronny.switten@skynet.be>, Arend Loomeijer 
<arendloomeijer@gmail.com>, "Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, THE EUROPEAN 
GREENS BELGIE <de.groenen.belgie@gmail.com>, Rob Brockhus <rob.brockhus@gmail.com>, 
bianca <bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, Rob Brockhus <sdn@planet.nl>, Jan Boeykens 
<werkgroepmorkhoven@gmail.com>, No Cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, 
Marjo v d Heuvel <marjovdheuvel@gmail.com>, "info@degroenen.nl" <info@degroenen.nl>, 
"j.fitters1" <J.Fitters1@kpnplanet.nl>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, 
"kareldewerd@kpnmail.nl" <kareldewerd@kpnmail.nl>, "kabinet.schauvliege@vlaanderen.be" 
<kabinet.schauvliege@vlaanderen.be>, Pierre Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com>, Ruud 
Rietveld <ruudrietveldvertelt@hotmail.com>, "R.KAHLMAN" <r.kahlman@quicknet.nl>, Jan 
Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, "jan.tytgat@pharm.kuleuven.be" 
<jan.tytgat@pharm.kuleuven.be>, "jacques.janssens@rztienen.be" <jacques.janssens@rztienen.be>, 
bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, julius 
vischjager <julius601@hotmail.com>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Wim Muller 
<mullers@hotelzurems.de>, Arie van Velsen <mijnpleidooi@gmail.com>, bosgroep miep 
<miep@miepbos.nl>, "Gentechvrij (Miep Bos)" <miep@gentechvrij.nl>, Marino Moons 
<marino.moons@telenet.be>, inne.beckers@n-va.be, lieve.mallants@n-va.be, katrien.caers@n-
va.be, koen.roeffaers@n-va.be, patrick.wissels@zonhoven.be 
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