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                                                                                                    Per aangetekende brief verstuurd.  

             
 
 
 
 
 

‘t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  

Aan: voorzitter Mr. C.J. Borman  
van de Afdeling bestuursrechtspraak  
van de Raad van State 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag  

Zonhoven 18 mei 2015  
 
Ons kenmerk: Schreu/05052015/VV 
Uw nummer: 201501089/2/A1  
 

 
Nadere stukken op ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening d.d. 5 mei 2015  
tegen de uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 2014 van de rechtbank Oost-Brabant, 
inzake Wijksestraat 3 in Heusden, waarbij het op 30 april 2015 door de publiekrechtelijke 
rechtspersoon gemeente Heusden betekende afschrift van het verstekvonnis d.d. 22 april 2015  
met als zaaknummer / rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 lopende de hoger beroepsprocedure  
wordt geschorst op de feiten zoals vernoemd in ons verzoek om het treffen van voorlopige 
voorziening d.d. 5 mei 2015 (totaal: 444 blz.) aangevuld met deze nadere stukken.   

 

Bevat 50 blz. met de producties 1 t/m 10 (32 blz.), totaal: 82 blz. 

 
 
 
Geachte voorzitter Mr. C.J. Borman van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,  
 
Bij brief d.d. 4 februari 2015 (kenmerk: Schreu/04022015/HB) heeft het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur 
A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
te Zonhoven (België) als gemachtigde van:  

- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg; 
- C.A.P.M.  Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout;  
- A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3, 5251 BD ’s-Hertogenbosch; 

(hierna: appellanten ) hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 
december  2014 van de rechtbank Oost-Brabant, inzake Wijksestraat 3 in Heusden.  
 
Bij brief d.d. 6 februari 2015 (nummer: 201501089/1/A1) heeft uw behandelend ambtenaar I.R. Feis 
de ontvangst van ons hoger beroepschrift d.d. 4 februari 2015 schriftelijk bevestigd (Zie Stuk J 
verzoekschrift ). Het  verzochte griffierecht van € 246,- is op 17 februari 2015 overgemaakt aan de 
Raad van State en derhalve tijdig betaald (Zie Stuk K verzoekschrift ).   
 
Met de voorkennis van deze nog lopende hoger beroepsprocedure bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, inzake Wijksestraat 3 in Heusden, heeft de 
publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heusden op 30 april 2015 het door de rechtbank Oost-
Brabant op valse dossiervorming onrechtmatig verkregen afschrift  van het verstekvonnis d.d. 22 april 
2015 van de rechtbank Oost-Brabant met als zaaknummer / rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 
laten betekenen aan appellanten. Betreffend op 30 april 2015 betekend afschrift van het valselijk 
verkregen verstekvonnis d.d. 22 april 2015 van de rechtbank Oost-Brabant met als zaaknummer / 
rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 vindt u bijgevoegd (Zie Stuk L verzoekschrift ).  
 
Bij brief d.d. 11 mei 2015 (nummer: 201501089/2/A1) heeft behandelend ambtenaar I.R. Feis ons 
bericht dat deze zaak op 21 mei 2015 om 11.30 uur ter zitting wordt behandeld onder uw 
voorzitterschap bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie productie 1) 
   

https://www.raadvanstate.nl/over-de-raad-van-state/organisatie/leden-en-staatsraden/leden-en-staatsraden.html?id=106
http://www.google.be/url?url=http://perssupport.nl/apssite/persberichten/full/2015/03/30/Uitnodiging%2Bpersconferentie%2BRaad%2Bvan%2BState%2Bop%2Bdonderdag%2B9%2Bapril%2B2015&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nVxYVYXmEYG_ywORj4D4Bw&ved=0CCUQ9QEwCA&usg=AFQjCNGqIfgjStJpCFPkTOnxCYZVxgUS5w
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In die brief d.d. 11 mei 2015 heeft behandelend ambtenaar I.R. Feis letterlijk het volgende 
geschreven:  
 

- U wordt er verder op gewezen dat de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak kan 
doen in de hoofdzaak.  

 
Als reactie daarop willen wij u zeer nadrukkelijk kenbaar maken dat appellanten (Schreuder c.s.) 
wettelijk het recht hebben om zich door het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze haar 
directeur, te laten vertegenwoordigen en dat ook opeisen voor de behandeling van het hoger beroep 
(hoofdzaak), wat betekent dat u als voorzitter niet gerechtigd bent om onmiddellijk uitspraak te doen in 
de hoofdzaak. Dit vanwege het simpele feit dat de reden van dit verzoek om het treffen van voorlopige 
voorziening is gelegen in het feit dat de gemeente Heusden samen met de gemeente Sint-Oedenrode 
ervoor hebben gezorgd dat de rechtbank Oost-Brabant volledig in de dictatoriale macht is van de 
partijpolitieke misdaad waarmee Schreuder c.s. al 40 jaar lang wordt geconfronteerd, waarvan u het 
bewijs heeft kunnen lezen in ons verzoekschrift d.d. 5 mei 2015 en waarvan u het aanvullende bewijs 
hieronder (vanaf blz. 19 t/m 44 ), - zijnde ons wrakingsverzoek d.d. 18 mei 2015 van rechter mr. J.D. 
Streefkerk in de zaak van M.R.G.W. van den Heuvel, wonende op het adres Vresselseweg 16a, 5491 
PC te Sint-Oedenrode, aan de wrakingskamer van de rechtbank Oost-Brabant -, vindt ingelast. Als 
gemachtigde van appellanten (Schreuder c.s.) staan wij er dan ook op dat u hen daarover 
tijdens de behandeling ter zitting op 21 mei 2015 om 11. 30 uur daarom niet verzoekt en dus 
ook niet onmiddellijk uitspraak in de hoofdzaak doet.  
 
In die brief d.d. 11 mei 2015 heeft behandelend ambtenaar I.R. Feis vergeten aan te geven dat er 
voorafgaande van het in behandeling nemen van dit verzoek om het treffen van voorlopige 
voorziening eerst griffierecht moet worden betaald. Wij hebben om die reden op 13 mei 2015 daarover 
betreffende afdeling bij de Raad van State opgebeld, waarop deze fout is toegegeven en wij met een 
op 11 mei 2015 anti-gedateerde brief van ambtenaar I.R. Feis zijn verzocht om uiterlijk op 20 mei 
2015 het verschuldigde griffierecht van € 248,00 te hebben overgemaakt op het rekeningnummer van 
de Raad van State (zie productie 2). Betreffende anti-gedateerde brief d.d. 11 mei 2015 hebben wij 
op 15 mei 2015 per aangetekende post ontvangen. Diezelfde dag nog is het griffierecht overgemaakt, 
waarvan u het bewijs vindt bijgevoegd (zie productie 3). In geval het griffierecht niet op uiterlijk 20 
mei 2015 op de rekening van de Raad van State is bijgeschreven dan valt dat niet te wijten aan het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V, voor deze A.M.L. van Rooij, maar aan de Raad van State zelf.  
 
In die brief d.d. 11 mei 2015 heeft behandelend ambtenaar I.R. Feis letterlijk het volgende 
geschreven:  
 

- Voor partijen die daarop prijs stellen, bestaat de mogelijkheid om aan het begin van de 
zitting, voordat de voorzieningenrechter met het stellen van vragen begint, een korte 
uiteenzetting te geven van hoogstens vijf minuten. Daarbij kan desgewenst op de kern 
van de zaak worden ingegaan dan wel juist op een bepaald aspect in het bijzonder. 
Uitsluitend die korte uiteenzetting kan op de zitting in schriftelijke vorm aan de 
voorzieningenrechter worden overlegd. Neemt u in dat geval voldoende afschriften 
mee, ook voor uw wederpartij(en).  

 
Als reactie daarop willen wij u zeer nadrukkelijk kenbaar maken dat appellanten (Schreuder c.s.) 
wettelijk het recht hebben om zich door het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze haar 
directeur, te laten vertegenwoordigen voor de zitting op 21 mei 2015 om 11.30 uur, en dat ook 
opeisen voor de behandeling van dit verzoek om het treffen van voorlopige voorziening lopende het  
hoger beroep (hoofdzaak). Omdat de gemeenten Heusden samen met de gemeente Sint-Oedenrode 
ervoor hebben gezorgd dat de rechtbank Oost-Brabant volledig in de dictatoriale macht is van de 
partijpolitieke misdaad waardoor het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze A.M.L. van Rooij, 
appellanten (Schreuder c.s.) niet kan vertegenwoordigen voor de zitting op 21 mei 2015 om 11.30 uur, 
waarvan u het bewijs hieronder (vanaf blz. 19 t/m 44), - zijnde ons wrakingsverzoek d.d. 18 mei 2015 
van rechter mr. J.D. Streefkerk in de zaak van M.R.G.W. van den Heuvel, wonende op het adres 
Vresselseweg 16a, 5491 PC te Sint-Oedenrode, aan de wrakingskamer van de rechtbank Oost-
Brabant -, vindt ingelast, kan hiervan geen gebruik worden gemaakt. Om die reden hebben wij 
telefonisch met betreffende afdeling van de Raad van State op 13 mei 2015 telefonisch afgesproken 
dat de (Pleit)notitie als onderdeel van deze nadere stukken zal worden opgestuurd aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, welke u (vanaf blz. 44 t/m 50) vindt ingelast. Daarbij 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-mei-2015-brief-van-advocaat-h-zeilmaker-aan-p-schreuder-over-wijksestraat-3.pdf
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wordt nadrukkelijk opgemerkt dat de in deze nadere stukken ingediende(pleit)notitie een toelichting is 
op ons bij brief d.d. 5 mei 2015 ingediende verzoekschrift om het treffen van voorlopige voorziening, 
aangevuld met deze nadere stukken en wij ervan uitgaan dat u, zijnde Mr. C.J. Borman, als 
behandelend voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de volledige 
inhoud meeneemt in uw beslissing op dit verzoek om het treffen van voorlopige voorziening.   
 
Omdat partijpolitieke criminaliteit (lees vanaf blz. 19 t/m 44) vanuit de gemeente Heusden 
(tegenpartij) in samenspraak met de gemeente Sint-Oedenrode er de oorzaak van is dat het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze A.M.L. van Rooij, appellanten (Schreuder c.s.) als 
gemachtigde niet tijdens de behandeling ter zitting op 21 mei 2015 om 11.30 uur kan 
vertegenwoordigen, staan wij erop dat u, zijnde voorzitter mr. C.J. Borman geen nadere stukken van 
de gemeente Heusden mag accepteren, zonder dat wij daarop inhoudelijk hebben kunnen reageren. 
Dit betekent dat als de gemeente Heusden (tegenpartij) nadere stukken inbrengt en u die belangrijk 
vindt om mee te betrekken in uw beslissing u wettelijk verplicht bent om de behandeling ter zitting 
daarmee op te schorten en deze stukken eerst toe te sturen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
namens deze A.M.L. van Rooij, met het verzoek om daarop inhoudelijk te reageren, waarna u in een 
nieuwe zitting pas uw beslissing daarop kunt nemen. Hetzelfde geldt voor het mogelijk indienen van 
een pleitnotie door de gemeente Heusden. Ingeval u die pleitnotie accepteert dan bent u wettelijk 
verplicht om deze eerst toe te sturen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze A.M.L. 
van Rooij, met het verzoek om daarop inhoudelijk te reageren, waarna u in een nieuwe zitting pas uw 
beslissing daarop kunt nemen. Het is niet anders. Wij kunnen er niets aandoen, dat het zover heeft 
moeten komen in Nederland, waarmee u als behandelend voorzitter nog van geluk kunt spreken dat u 
persoonlijk niet behoeft mee te maken wat 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, afdeling Sint-
Oedenrode allemaal hebben moeten meemaken als gevolg van deze jarenlang gevoerde 
partijpolitieke criminaliteit vanuit de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden (lees hieronder),  
waarvan ook appellanten (Schreuder c.s.) al maar liefst 40 jaar lang het slachtoffer zijn.  
 
Om bovengenoemde reden richten wij aan u als behandelend voorzitter Mr. C.J. Borman het 
nadrukkelijke verzoek om met een oplegging van een dwangsom per dag de gemeente Heusden, 
namens deze burgemeester Jan Hamming, te verplichten om binnen een door u vast te stellen termijn 
een beslissing te nemen op onze bij brief d.d. 6 mei 2015 (door de gemeente Heusden op 8 mei 2015 
ontvangen) gedane nadrukkelijke verzoek aan burgemeester Jan Hamming van de gemeente 
Heusden, waarin hem letterlijk als volgt is verzocht:  
 

   
           
 
 
 
 
Ecologisch 

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

 
  

Afgegeven met ontvangstbevestiging 

 
Aan: BurgemeesterJan Hamming  
(persoonlijk in handen)  

van de gemeente Heusden  
Postbus 41, 5250 AA, Vlijmen 
(e-mail: info@heusden.nl) 

Zonhoven: 6 mei 2015  
Ons kenmerk: Schreu/06052015/VZ  

 
 
Kopie van het verzoek om het treffen van voorlopige voorziening lopende de hoger beroepsprocedure 

tegen de uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 2014 van de rechtbank Oost-Brabant, inzake 
Wijksestraat 3 in Heusden, waarbij het op 30 april 2015 door de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente 
Heusden betekende afschrift van het verstekvonnis zonder grosse d.d. 22 april 2015 met als zaaknummer / 
rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 van de rechtbank Oost-Brabant lopende de hogere beroepsprocedure 
(uw nummer: 201501089/1/A1) op de feiten zoals vernoemd in dit verzoekschrift wordt geschorst met het 
verzoek daarop ook: 
  

1. Het aan de bestreden uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 2014 van de Rechtbank 
Oost-Brabant onderliggende besluit van burgemeester en wethouders van Heusden te schorsen.  
 

mailto:info@heusden.nl
http://www.volkskrant.nl/binnenland/brabantse-burgemeesters-vrezen-machtige-criminelen~a3931328/
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2. De gemeente Heusden met de oplegging van een last onder bestuursdwang te verplichten tot het 

ontruimen van hun woning “Wijksestraat 1” daar er als gevolg van het slopen van de restanten van 
“Wijksestraat 3” groot gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de huurders is ontstaan; 

 
3. De gemeente Heusden met de oplegging van een last onder bestuursdwang te verplichten tot het op 

eigen grond evenwijdig met de zijgevel van “Wijksestraat 3” bouwen van een fundering waarop een 
zelfstandige buitenmuur voor hun woning “Wijksestraat 1” moet worden gebouwd. Dit om instortings-, 

omval- en ander gevaar als gevolg van een harde wind of storm en/of druk van binnenuit te 
voorkomen, waarna Schreuder c.s. hun muur kunnen slopen en een bouwvergunning 
(omgevingsvergunning) kunnen aanvragen bij de gemeente Heusden.  

 
Met het nadrukkelijk verzoek aan burgemeester Jan Hamming (PvdA) van de gemeente Heusden om op grond 
van de inhoud van het hieronder ingelaste verzoek om voorlopige voorziening d.d. 5 mei 2015 (kenmerk: 
Schreu/05052015/VV) aan voorzitter J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
over te gaan: 
 

1. tot onmiddellijke intrekking van het valselijk opgemaakt raadsbesluit d.d. 29 oktober 2013 tot 
onteigening van “Wijksestraat 3” van de gemeente Heusden, welke tot stand is gekomen op door 
betrokken ambtenaren vanuit binnen de gemeente Heusden valselijk aangeleverde informatie aan 
burgemeester Jan Hamming en wethouders van Heusden; 
 

2. tot het aanpakken van de binnen uw gemeente werkzame ambtenaren, die als zodanig hebben 
gehandeld met misbruik van Heusdens gemeenschapsgeld  in opdracht van de onderwereld om veel 
geld te verdienen met deze onrechtmatige onteigening van “Wijksestraat 3”;  

 
Deze nadere stukken bevatten 185 pagina’s met bijbehorende stukken A t/m S (105 blz.),  

totaal: 290 blz.. 

 
 
Geachte burgemeester Jan Hamming van de gemeente Heusden,  
 
Als gemachtigde van de volgende (rechts)personen: 

- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg; 
- C.A.P.M. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout;  
- A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3, 5251 BD ’s-Hertogenbosch; 

(hierna: Schreuder c.s.) laten wij u hierbij een kopie van ons verzoek om het treffen van voorlopige 
voorziening d.d. 5 mei 2015 (kenmerk: Schreu/05052015/VV ) aan voorzitter J.E.M. Polak van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State toekomen, waarin op feitelijke en wettelijke gronden is verzocht om 
als volgt te beslissen:  
 

1. het op 30 april 2015 door de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heusden betekende afschrift 
van het verstekvonnis zonder grosse d.d. 22 april 2015 met als zaaknummer / rolnummer: C/01/290255 / 
HAZA 15-141 van de rechtbank Oost-Brabant lopende de hoger beroepsprocedure (uw nummer: 
201501089/1/A1) te schorsen.  
 

2. Het aan de bestreden uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 2014 van de Rechtbank Oost-
Brabant onderliggende besluit van burgemeester en wethouders van Heusden te schorsen.  
 

3. De gemeente Heusden met de oplegging van een last onder bestuursdwang te verplichten tot het 
ontruimen van hun woning “Wijksestraat 1” daar er als gevolg van het slopen van de restanten van 
“Wijksestraat 3” groot gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de huurders is ontstaan; 
 

4. De gemeente Heusden met de oplegging van een last onder bestuursdwang te verplichten tot het op 
eigen grond evenwijdig met de zijgevel van “Wijksestraat 3” bouwen van een fundering waarop een 
zelfstandige buitenmuur voor hun woning “Wijksestraat 1” moet worden gebouwd. Dit om instortings-, 
omval- en ander gevaar als gevolg van een harde wind of storm en/of druk van binnenuit te voorkomen, 
waarna Schreuder c.s. hun muur kunnen slopen en een bouwvergunning (omgevingsvergunning) 
kunnen aanvragen bij de gemeente Heusden.  
 

5. De gemeente Heusden te veroordelen in de proceskosten en tot terugbetaling van het betaalde 
griffierecht. 

 
Met de inhoud van betreffend verzoek om voorlopige voorziening d.d. 5 mei 2015 (kenmerk: 
Schreu/05052015/VV ) aan voorzitter J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is 
feitelijk en wettelijk bewezen dat in het raadsbesluit d.d. 29 oktober 2013, wat is voorbereid door ambtenaren van  
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de gemeente Heusden, burgemeester drs. J. Hamming en gemeentesecretaris mr. J.T.A.J. van der Ven van A 
t/m Z valsheid in geschrifte gepleegd en vrachten aan stukken voor de gemeenteraad van Heusden hebben 
achtergehouden, waarop de gemeenteraad heeft beslist om tot onteigening van de Wijksestraat 3 over te gaan, 
waarmee de ambtenaren die betreffend raadsvoorstel hebben voorbereid van zowel burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad van Heusden een grote criminele organisatie hebben gemaakt, waarin de 
onderwereld zich met behulp van betrokken ambtenaren van de gemeente Heusden via burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad van Heusden voor de volle 100% in de bovenwereld hebben weten te infiltreren 
evenals bij de gemeente Sint-Oedenrode, wat al vanaf 21 april 2010 (het moment dat A.M.L. van Rooij naar 
België heeft moeten vluchten om in Nederland niet te worden vermoord) volledig is ontmanteld en welke door 
burgemeester Jan Hamming van Heusden persoonlijk wordt aangepakt tot de onderste steen boven is. In de 
recente uitzending van Brandpunt werd door burgemeester Jan Hamming daarvoor de term “Uitroken en 
opdonderen” uitgesproken in zijn gevecht tegen deze maffia op het Brabantse platteland binnen de gemeente 

Heusden.  
 
Aan burgemeester Jan Hamming (PvdA) van de gemeente Heusden richten wij dan ook het nadrukkelijke 
verzoek om op grond van de inhoud van het hieronder ingelaste verzoek om voorlopige voorziening d.d. 5 mei 
2015 (kenmerk: Schreu/05052015/VV ) aan voorzitter J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State over te gaan tot onmiddellijke intrekking van het valselijk opgemaakt raadsbesluit d.d. 29 oktober 
2013 tot onteigening van “Wijksestraat 3” van de gemeente Heusden, welke tot stand is gekomen op door 
betrokken ambtenaren vanuit binnen de gemeente Heusden valselijk aangeleverde informatie aan burgemeester 
Jan Hamming en wethouders van Heusden. Dit moet u als “Uitrook en opdonder” maffia bestrijder als welkom in 

de oren klinken omdat u de binnen uw gemeente werkzame ambtenaren, die als zodanig hebben gehandeld in 
opdracht van de onderwereld om veel geld te verdienen met deze onrechtmatige onteigening van “Wijksestraat 
3”, daarmee volledig hebt ontmanteld.  

 
Voor de inhoud die u nodig heeft om de binnen uw gemeente criminele ambtenaren, volgens uw woorden uit te 
roken en te laten opdonderen, verwijzen wij u naar ons hieronder ingelaste verzoekschrift om het treffen van 
voorlopige voorziening d.d. 5 mei 2015 (kenmerk: Schreu/05052015/VV) aan voorzitter J.E.M. Polak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met bijbehorende stukken A t/m S: 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Het hiertussen ingelaste verzoekschrift om het treffen van voorlopige voorziening  
d.d. 5 mei 2015 (kenmerk: Schreu/05052015/VV) aan voorzitter J.E.M. Polak van de  

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, met bijbehorende  
stukken A t/m S, is reeds in het bezit van behandelend  

voorzitter Mr. C.J. Borman van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezien de ernst van bovengenoemde feiten, richten wij aan burgemeester Jan Hamming van de 
gemeente Heusden (zie foto hierboven) het nadrukkelijke verzoek om op grond van de inhoud  
van het hieronder ingelaste verzoek om voorlopige voorziening d.d. 5 mei 2015 (kenmerk: 
Schreu/05052015/VV ) aan voorzitter J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State over te gaan: 
 

1. tot onmiddellijke intrekking van het valselijk opgemaakt raadsbesluit d.d. 29 oktober 2013 tot 
onteigening van “Wijksestraat 3” van de gemeente Heusden, welke tot stand is gekomen op 
door betrokken ambtenaren vanuit binnen de gemeente Heusden valselijk aangeleverde 
informatie aan burgemeester Jan Hamming en wethouders van Heusden; 
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2. tot het aanpakken van de binnen uw gemeente werkzame ambtenaren, die als zodanig hebben 

gehandeld met misbruik van Heusdens gemeenschapsgeld  in opdracht van de onderwereld om 
veel geld te verdienen met deze onrechtmatige onteigening van “Wijksestraat 3”;  

 
In afwachting van uw beslissing daarop, te versturen naar het woonadres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) van A.M.L. van Rooij, verblijven wij;  
Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V 
Voor deze 

 
 
 
 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur 
 
Bijbehorende Stukken   

Stuk A (2 blz.) 
Stuk B (4 blz.) 
Stuk C (1 blz.) 
Stuk D (36 blz.) 

Stuk E (6 blz.) 
Stuk F (7 blz.) 
Stuk G (2 blz.) 
Stuk H (1 blz.) 

Stuk I (1 blz.) 
Stuk J (3 blz.) 
Stuk K (1 blz.) 
Stuk L (7 blz.) 
 

Stuk M (5 blz.) 
Stuk N (8 blz.) 
Stuk O (1 blz.) 
Stuk P (3 blz.) 
 

Stuk Q (7 blz.) 
Stuk R (1 blz.) 
Stuk S (9 blz.) 
 
 

 
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. 
 

 
Bijgevoegd vindt u het bewijs dat burgemeester Jan Hamming het hierboven ingelaste verzoekschrift 
d.d. 6 mei 2015 op 8 mei 2015 heeft ontvangen (zie productie 4). Wij verzoeken u kennis te nemen 
van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. 
 
Omdat ondanks deze wetenschap burgemeester Jan Hamming van Heusden (onder mogelijk 
levensbedreigende druk) weigert te reageren op bovengenoemd verzoekschrift hebben wij aan hem 
betreffend verzoekschrift  met extra toelichting op 11 mei 2011 om 10:47 uur ook per e-mail laten 
toekomen met het nadrukkelijk verzoek aan burgemeester Jan Hamming van Heusden om hierop 
vandaag 11 mei 2015 vóór 18.00 uur te hebben beslist , welke u hieronder vindt ingelast:   
 

 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 11 mei 2015 10:47 
Onderwerp: Nadrukkelijk verzoek aan burgemeester Jan Hamming van Heusden om hierop 
vandaag 11 mei 2015 voor 18.00 uur te hebben beslist. 
Aan: info@heusden.nl 
Cc: Pierre Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com>, "info@premier.fed.be" 
<info@premier.fed.be>, kabinet.jambon@ibz.fgov.be, info.kabinet@just.fgov.be, 
"contact.reynders@diplobel.fed.be" <contact.reynders@diplobel.fed.be>, info@peeters.fed.be, 
info@decroo.fed.be, info@kcfin.be, Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be, 
Jacqueline.Galant@galant.fed.be, info@borsus.fgov.be, info@jamar.fed.be, info@marghem.fed.be, 
info@bacquelaine.fed.be, kabinet@mod.mil.be, siegfried.bracke@dekamer.be, 
cdefraigne@presidium.senate.be, THE EUROPEAN GREENS Belgie 
<de.groenen.belgie@gmail.com> 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-oktober-2013-brieven-belgisch-minister-joelle-milquet.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-juli-2013-akte-van-troonafstand-koning-albert-ii-van-annemie-turtelboom.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-maart-2012-brief-minister-van-justitie-belgie-aan-ekc.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-oktober-de-vanaf-1921-van-kracht-zijnde-belgische-grondwet.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-oktober-belgie-handelingen-verenigde-kamers-6-tot-20-juli-en-11-augustus-1950.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-december-2014-verzoekschriften-identiteit-aan-directeur-generaal-jacques-wirtz-en-minister-jan-jambon-binnenlandse-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-april-2015-brieven-raad-van-state-belgie-domiciliefraude-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-maart-2015-brief-beklag-gerechtshof-s-hertogenbosch-schreuder.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-ontvangst-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf
http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf
https://sites.google.com/site/universalfederationback/philips/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
 Corr. adres: Hazendansweg 36A 
3520 Zonhoven (België) e.a.  

  

  

Per fax verstuurd: 
 
Aan: Burgemeester Jan Hamming  
(persoonlijk in handen)  
van de gemeente Heusden  
Postbus 41, 5250 AA, Vlijmen 
(e-mail: info@heusden.nl)  

Zonhoven: 11 mei 2015 
 
Ons kenmerk: Schreu/06052015/VZ  

  
Geachte burgemeester Jan Hamming van de gemeente Heusden,  
 
Als gemachtigde van de volgende (rechts)personen: 

- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg; 
- C.A.P.M. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout;  
- A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3, 5251 BD ’s-Hertogenbosch; 

laten wij u hierbij in de volgende link:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-
inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf  

 
een kopie toekomen van ons op 7 mei 2015 bij uw gemeente (met bewijs van ontvangst) afgegeven     
verzoek om het treffen van voorlopige voorziening d.d. 5 mei 2015 (kenmerk: 
Schreu/05052015/VV ) aan voorzitter J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State inzake Wijksestraat 3 te Heusden.  Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die 
inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen.   
 
Met de inhoud van betreffend verzoek om voorlopige voorziening d.d. 5 mei 2015 (kenmerk: 
Schreu/05052015/VV) aan voorzitter J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State is feitelijk en wettelijk bewezen dat in het raadsbesluit d.d. 29 oktober 2013, wat is 
voorbereid door ambtenaren van de gemeente Heusden, burgemeester drs. J. Hamming en 
gemeentesecretaris mr. J.T.A.J. van der Ven van A t/m Z valsheid in geschrifte hebben gepleegd en 
vrachten aan stukken voor de gemeenteraad van Heusden hebben achtergehouden, waarop de 
gemeenteraad heeft beslist om tot onteigening van de Wijksestraat 3 over te gaan, waarmee de 
ambtenaren die betreffend raadsvoorstel hebben voorbereid van zowel burgemeester en wethouders 
en de gemeenteraad van Heusden een grote criminele organisatie hebben gemaakt, waarin de 
onderwereld zich met behulp van betrokken ambtenaren van de gemeente Heusden via burgemeester 
en wethouders en de gemeenteraad van Heusden voor de volle 100% in de bovenwereld hebben 
weten te infiltreren evenals bij de gemeente Sint-Oedenrode, wat al vanaf 21 april 2010 (het moment 
dat A.M.L. van Rooij naar België heeft moeten vluchten om in Nederland niet te worden vermoord) 
volledig is ontmanteld en welke door burgemeester Jan Hamming van Heusden persoonlijk wordt 
aangepakt tot de onderste steen boven is. In de recente uitzending van Brandpunt werd door 
burgemeester Jan Hamming daarvoor de term “Uitroken en opdonderen” uitgesproken in zijn 
gevecht tegen deze maffia op het Brabantse platteland binnen de gemeente Heusden.  
 
Voor de inhoud die u nodig heeft om de binnen uw gemeente werkzame criminele ambtenaren, 
volgens uw woorden uit te roken en te laten opdonderen, verwijzen wij u naar de hieronder ingelaste 
stukken, welke u ook kunt vinden bij de Europese De Groenen (www.degroenen.eu) op internet in de 
volgende link:  

 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/criminelen-ondermijnen-gezag-in-bijna-20-
gemeenten  

 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
mailto:info@heusden.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/criminelen-ondermijnen-gezag-in-bijna-20-gemeenten
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/criminelen-ondermijnen-gezag-in-bijna-20-gemeenten
http://www.google.be/url?url=http://www.scherper.nl/component/option,com_ijoomla_archive/alias,true/act,getall/ptitle,Jeannette Trum/author,70/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QolPVc-TNqmBywOW74HoAw&ved=0CCUQ9QEwCA&usg=AFQjCNGHPq22kHfS-NDS_IKNJH_PEmnKKQ
http://www.google.be/url?url=http://www.sdnl.nl/ekc.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8L9PVa7tEeT4yQPh6ICQCw&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF-pE_vIgbau5rzYDSY7ij2mmJrdQ
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Criminelen ondermijnen gezag in bijna 
20% gemeenten 

 

HILVERSUM -   Intimidatie, bedreigingen en via stromannen vergunningen regelen voor een 
louche horecagelegenheid. Bijna 1 op de 5 burgemeesters zegt dat criminelen momenteel 
het gezag in hun gemeente ondermijnen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur onder alle 
Nederlandse burgemeesters. “Het is een te hoog cijfer om te veronachtzamen”, zegt Bernt 
Schneiders, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Hij wil precies weten waar 
de burgemeesters nu mee te maken hebben. Schneiders vindt dat minister Plasterk van 
Binnenlandse Zaken zo snel mogelijk met deze burgemeesters om de tafel moet gaan zitten. 

Ook het Openbaar Ministerie ziet dat criminelen zich de laatste jaren steeds nadrukkelijker in 
de bovenwereld tonen waarbij ze bijvoorbeeld  cafés overnemen om geld wit te wassen of 
via via een vergunning voor een bedrijf regelen waar dan wiet wordt geteeld. Maar een 
precies beeld hebben ze niet: 

“Het is een probleem waarbij niemand precies kan zeggen hoe groot het is. Maar wat ik wel 
weet is dat het tegen moet worden gegaan. Elke ondermijnende invloed, die van criminele 
organisaties uitgaat in onze rechtsstaat, in onze belangrijke instituties, moet worden 
bestreden”, zegt procureur generaal van het Openbaar Ministerie Gerrit van der Burg in 
Nieuwsuur.  ”Daarom nemen we dit signaal natuurlijk uitermate serieus”. Burgemeester 
Sjraar Cox van Sittard-Geleen: “Ik ben er van overtuigd dat dit getal hoog is en dat zal de 
aankomende periode niet afnemen omdat er lieden in onze wereld rondlopen die denken dat 
zij de macht moeten hebben terwijl dit eigenlijk behoort bij de burgemeester.” 

Nieuwsuur voerde het onderzoek uit samen met het Genootschap van Burgemeesters. Meer 
dan de helft van alle burgemeesters reageerde, 211 in totaal. 

Uit het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat het vooral drugscriminelen, motorclubs en 
woonwagenbewoners zijn die zich steeds minder van de regels aantrekken. Schneiders: 

“Besluiten moeten op de juiste gronden genomen worden. En we kunnen niet hebben dat mensen 
met criminele belangen of doelen de besluitvorming beïnvloeden”. Want criminelen proberen 
ook  via intimidatie of het bedreigen van burgemeesters hun zin te krijgen. Zo merkte ook 
burgemeester Toon van Asseldonk van de gemeente Overbetuwe. Motorclub Satudarah nam 
geleidelijk een Moluks cultureel centrum over om daar hun clubhuis van te maken. Daar ging Van 
Asseldonk voor liggen: “En dan zeggen ze; we weten waar je woont. Daar schrik je wel even van. 
En de politie heeft als gevolg daarvan m’n huis extra in de gaten gehouden”. 

Uit de enquête van Nieuwsuur blijkt dat bijna de helft van de burgemeesters, 46%  dit of het 
afgelopen jaar te maken heeft gehad met agressie of geweld tegen hun persoon. Vaak door boze 
bewoners maar ook door criminele bendes. 
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Door de grote aanwezigheid van illegale hennepkwekerijen in Noord–Brabant wordt gedacht dat het 
ondermijnen van het gezag vooral een Brabants probleem is. Maar uit het onderzoek van 
Nieuwsuur blijkt dat burgemeesters uit het hele land zien hoe criminelen proberen de baas te 
worden. In totaal 34 burgemeesters stellen dat in hun gemeente sprake is van ondermijning van het 
gezag.  Daarvan komen er weliswaar 10 uit Noord-Brabant  maar ook in onder meer Noord-Holland 
(5 gemeenten) en Gelderland (4 gemeenten) is er volgens de burgemeesters sprake van 
ondermijning. 

“Ik was er verrast over dat het met enige regelmaat opduikt”, zegt burgemeester Van Asseldonk van 
Overbetuwe. “Ik woon al lang in deze gemeente ook voordat ik burgemeester was, en ik had daar 
niet zo’n weet van. En dan blijkt er toch meer te gebeuren dan je in de gaten hebt”. 

Burgemeester Schneiders, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters, sluit niet uit dat de 
criminele belangen veel groter zijn geworden. “De criminelen laten zich dan minder makkelijk door 
het gezag tegenhouden en kijken eens hoe ver ze kunnen komen. Bovendien hebben ze zoveel 
macht in financiële zin, of misschien ook wel in gewelddadige zin, dat ze kunnen kijken hoever 
ze het bevoegd gezag  kunnen uitdagen en in hoeverre ze het gezag meekrijgen in voor de 
crimineel welgevallige beslissingen”. 

Programma-informatie: 

Nieuwsuur, Nederland 2, NOS/NTR 

Maandag t/m vrijdag 
Zaterdag  
Zondag 

22.00-22.52 uur  
22.00-22.30 uur 
22.00-22.30 uur 

NPO 2 
NPO 2 
NPO 2 

 

Voor meer informatie neemt u contact op met communicatie@nieuwsuur.nl of telefonisch via de 
redactie 035-6773121  

 

Ook Burgemeester Jan Hamming van Heusden wil collusie tussen 
criminele organisaties en overheidsbekleders indammen, maar hoe 

zit het met de collusie binnen de gemeente zelf? 

 

 

mailto:communicatie@nieuwsuur.nl
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
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06/05/15 Betreft reactie op uw brief aan P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 
5254 JP Haarsteeg naar aanleiding van ons beklag d.d. 10 maart 2015 
(Schreu/10032015/BK) tegen de niet vervolging van onze strafaangifte tegen 
Burgemeester, Wethouders, Advocaten & Notarissen van de gemeente Heusden… 
 

              
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-
Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  
 

                    Aantekenen  

 
Aan: Drs. N Costeris  

Universiteit Utrecht,  

Montaigne Centrum  

Achter Sint Pieter 200  

3512 HT Utrecht 

        
Zonhoven: 6 mei 2015  

Uw kenmerk: K14/0154 
Ons kenmerk: Schreu/10032015/BK  
 

 
Betreft reactie op uw brief aan P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg naar 

aanleiding  
van ons beklag d.d. 10 maart 2015 (Schreu/10032015/BK) tegen de niet vervolging van onze strafaangifte 
tegen de volgende (rechts)personen:  

- Burgemeester Jan Hamming van de gemeente Heusden;  
- Wethouders Wim van Engeland van de gemeente Heusden; 
- Wethouder Kees van Bokhoven van de gemeente Heusden; 

- Wethouder Mart van der Poel van de gemeente Heusden;  
- Wethouder Hanne van Aart van de gemeente Heusden; 
- Wethouder Margo Mulder van de gemeente Heusden; 

- Jurist E. Gronnak-Beset, werkzaam voor de gemeente Heusden; 
- Advocaat mr. Hanna Zeilmaker advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen; 
- Advocaat mr. F.A.M. Knűppe advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen;  

- De gemeente Heusden, als publiekrechtelijke rechtspersoon Postbus 41, 5250 AA Vlijmen;  

 
als gemachtigde voor de volgende (rechts)personen: 
 

- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg; 
- C.A.P.M. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout;  
- A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3, 5251 BD ’s-Hertogenbosch; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-

Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, als politiek vluchteling vanaf 21 april 
2010 noodgedwongen onafgebroken verblijvend in België en vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
domicilie adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) als gemachtigde van P.F.M. 
Schreuder, C.A.P.M. Schreuder, A.F.L.M. Schreuder; 

welke door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch onder kenmerk: K14/0154 in behandeling is genomen, met 
het verzoek dit door de Universiteit Utrecht, Montaignecentrum (onderzoekscentrum voor rechtspleging en 
conflictoplossing), te laten onderzoeken en te komen tot een voorstel voor een “duurzame” oplossing, 
waarmee uw team de Nederlandse Staat, de Belgische Staat en de Europese Unie met al haar inwoners 
een grote dienst zal bewijzen,  
 

Deze nadere stukken bevatten 189 pagina’s met bijbehorende stukken A t/m S (105 blz.),  
totaal: 294 blz.. 

06/05/15 Nadere stukken op ons beklag d.d. 10 maart 2015 (Schreu/10032015/BK) 
tegen niet vervolging van onze strafaangifte aan burgemeester en wethouders van 
de gemeente Heusden met de sommatie om de behandeling van deze zaak voor 
onbepaalde tijd op te schorten en voor de verdere inhoudelijke motivering van dit 
beklag een nader termijn te vergunnen van drie maanden te rekenen vanaf ------ 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-universiteit-van-utrecht-inzake-beklag-gerechtshof-s-hertogebosch-wijksestraat-3-gemeente-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-universiteit-van-utrecht-inzake-beklag-gerechtshof-s-hertogebosch-wijksestraat-3-gemeente-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-universiteit-van-utrecht-inzake-beklag-gerechtshof-s-hertogebosch-wijksestraat-3-gemeente-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-universiteit-van-utrecht-inzake-beklag-gerechtshof-s-hertogebosch-wijksestraat-3-gemeente-heusden.pdf
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_drs_J_Jan_Hamming
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_W_A_Wim_van_Engeland
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_C_A_M_Kees_van_Bokhoven
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_dr_M_G_M_Mart_van_der_Poel
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Mw_J_Hanne_van_Aart
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Mw_drs_M_Margo_Mulder
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-hanna-zeilmaker
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-f-a-m-knuppe
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bezwaarschrift-tegen-burgemeester-en-wethouders-van-heusden?pageReverted=10
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-nadere-stukken-beklag-k14-0154-gerechtshof-s-hertogebosch-tegen-gemeente-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-nadere-stukken-beklag-k14-0154-gerechtshof-s-hertogebosch-tegen-gemeente-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-nadere-stukken-beklag-k14-0154-gerechtshof-s-hertogebosch-tegen-gemeente-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-nadere-stukken-beklag-k14-0154-gerechtshof-s-hertogebosch-tegen-gemeente-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-nadere-stukken-beklag-k14-0154-gerechtshof-s-hertogebosch-tegen-gemeente-heusden.pdf
http://www.uu.nl/rebo/medewerkers/NCosteris
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-
Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  
 

Afgegeven met ontvangstbevestiging  

 
Aan: mr. R.C.A.M. Philippart 

President van het   

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch  

Postbus 70583,  
5201 CZ 's-Hertogenbosch  

Zonhoven: 6 mei 2015  
Uw kenmerk: K14/0154 
Ons kenmerk: Schreu/10032015/BK  

 
 
Nadere stukken op ons beklag d.d. 10 maart 2015 (Schreu/10032015/BK) tegen niet vervolging van onze 

strafaangifte tegen de volgende (rechts)personen:  
- Burgemeester Jan Hamming van de gemeente Heusden;  
- Wethouders Wim van Engeland van de gemeente Heusden; 
- Wethouder Kees van Bokhoven van de gemeente Heusden; 
- Wethouder Mart van der Poel van de gemeente Heusden;  
- Wethouder Hanne van Aart van de gemeente Heusden; 
- Wethouder Margo Mulder van de gemeente Heusden; 
- Jurist E. Gronnak-Beset, werkzaam voor de gemeente Heusden; 
- Advocaat mr. Hanna Zeilmaker advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen; 
- Advocaat mr. F.A.M. Knűppe advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen;  
- De gemeente Heusden, als publiekrechtelijke rechtspersoon Postbus 41, 5250 AA Vlijmen;  

met de sommatie om de behandeling van deze zaak voor onbepaalde tijd op te schorten en voor de 
verdere inhoudelijke motivering van dit beklag een nader termijn te vergunnen van drie maanden te 
rekenen vanaf het moment:   

 A.M.L. van Rooij zijn door de gemeente Sint-Oedenrode, in samenspanning met de gemeenten 
Heusden (Nederland) en de gemeente Zonhoven (België) afgenomen EU-burgerschap weer terug 
heeft verkregen en vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 zijn uitgeschreven uit de GBA van de gemeente Sint-
Oedenrode (Nederland) en zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven 
en het Rijksregister van België en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 over een 
Belgische identiteitskaart beschikken en met terugwerkende kracht vanaf 11 juli 2013 (voor A.M.L. 
van Rooij) en 19 januari 2014 (voor J.E.M. van Rooij van Nunen) over een rechtsgeldig Nederlands 
paspoort beschikken. 

 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, 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 

 B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode de op 18 februari 2015 met de hulp 
van het Kadaster en de gemeente Sint-Oedenrode onwettig verkregen sleutels van de woningen op 
het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), waarin ook het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratie-kantoor van Rooij Holding 
B.V . zitten gevestigd heeft overhandigd aan de wettig eigenaar A.M.L. van Rooij op zijn woonadres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).  

Dit omdat het verder inhoudelijk motiveren van dit beklag door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. die 
wordt aangestuurd door haar directeur A.M.L. van Rooij, die in geen enkel land en/of gemeente binnen de 
Europese Unie staat ingeschreven, die niet beschikt over een identiteitskaart in het land waar hij woont, die 
niet beschikt over een rechtsgeldig Nederlands paspoort, het bedrijf waarvan de gemeente Sint-Oedenrode 
alle eigendommen heeft gestolen als ook vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, wetboeken e.d. en 
waarvan B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode zelfs het kantoor (waar het staat 
ingeschreven in de Kamer van Koophandel) als ook bijbehorende brievenbussen, met de hulp van de 
gemeente Sint-Oedenrode, op onwettige wijze in beslag heeft genomen, niet meer in de mogelijkheid 
verkeert om nog werkzaamheden te verrichten tot het moment alles weer rechtmatig is gecorrigeerd en wel 
op de grond van de in deze nadere stukken gemotiveerde gronden.  

 
Deze nadere stukken bevatten 186 pagina’s met bijbehorende stukken A t/m S (105 blz.),  

totaal: 291 blz.. 

http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_drs_J_Jan_Hamming
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_W_A_Wim_van_Engeland
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_C_A_M_Kees_van_Bokhoven
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_dr_M_G_M_Mart_van_der_Poel
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Mw_J_Hanne_van_Aart
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Mw_drs_M_Margo_Mulder
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-hanna-zeilmaker
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-f-a-m-knuppe
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bezwaarschrift-tegen-burgemeester-en-wethouders-van-heusden?pageReverted=10
http://www.google.be/url?url=http://www.pepptalx.nl/kosmopolitisme-speakers&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vNE_Ve7CHMvd7QbftoH4AQ&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNHNQ7nDlvk7R_G_CXykeDhwYqBHXQ
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06/05/15 Kopie van het verzoek om het treffen van voorlopige voorziening lopende 
de hoger beroepsprocedure tegen de uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 
december 2014 van de rechtbank Oost-Brabant, inzake Wijksestraat 3 in Heusden, 
waarbij het op 30 april 2015 door de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente 
Heusden betekende afschrift van het verstekvonnis zonder grosse d.d. 22 april 
2015 met als zaaknummer / rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 van de 
rechtbank Oost-Brabant lopende de hogere beroepsprocedure (uw nummer: 
201501089/1/A1) op de feiten zoals vernoemd in dit verzoekschrift wordt geschorst 
met het verzoek… 

           
 
 
 

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

 
 
  

Afgegeven met ontvangstbevestiging 

 
Aan: BurgemeesterJan Hamming  
(persoonlijk in handen)  

van de gemeente Heusden  
Postbus 41, 5250 AA, Vlijmen 
(e-mail: info@heusden.nl) 

Zonhoven: 6 mei 2015  
Ons kenmerk: Schreu/06052015/VZ  

 
 
Kopie van het verzoek om het treffen van voorlopige voorziening lopende de hoger 
beroepsprocedure tegen de uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 2014 van de rechtbank 

Oost-Brabant, inzake Wijksestraat 3 in Heusden, waarbij het op 30 april 2015 door de publiekrechtelijke 
rechtspersoon gemeente Heusden betekende afschrift van het verstekvonnis zonder grosse d.d. 22 april 
2015 met als zaaknummer / rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 van de rechtbank Oost-Brabant 
lopende de hogere beroepsprocedure (uw nummer: 201501089/1/A1) op de feiten zoals vernoemd in dit 
verzoekschrift wordt geschorst met het verzoek daarop ook:  
 

1. Het aan de bestreden uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 2014 van de Rechtbank 
Oost-Brabant onderliggende besluit van burgemeester en wethouders van Heusden te schorsen.  

2. De gemeente Heusden met de oplegging van een last onder bestuursdwang te verplichten tot het 
ontruimen van hun woning “Wijksestraat 1” daar er als gevolg van het slopen van de restanten van 
“Wijksestraat 3” groot gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de huurders is ontstaan; 

3. De gemeente Heusden met de oplegging van een last onder bestuursdwang te verplichten tot het 
op eigen grond evenwijdig met de zijgevel van “Wijksestraat 3” bouwen van een fundering waarop 
een zelfstandige buitenmuur voor hun woning “Wijksestraat 1” moet worden gebouwd. Dit om 
instortings-, omval- en ander gevaar als gevolg van een harde wind of storm en/of druk van 
binnenuit te voorkomen, waarna Schreuder c.s. hun muur kunnen slopen en een bouwvergunning 
(omgevingsvergunning) kunnen aanvragen bij de gemeente Heusden.  

 
Met het nadrukkelijk verzoek aan burgemeester Jan Hamming (PvdA) van de gemeente Heusden om op 
grond van de inhoud van het hieronder ingelaste verzoek om voorlopige voorziening d.d. 5 mei 2015 
(kenmerk: Schreu/05052015/VV) aan voorzitter J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State over te gaan: 
 

1. tot onmiddellijke intrekking van het valselijk opgemaakt raadsbesluit d.d. 29 oktober 2013 tot 
onteigening van “Wijksestraat 3” van de gemeente Heusden, welke tot stand is gekomen op door 
betrokken ambtenaren vanuit binnen de gemeente Heusden valselijk aangeleverde informatie aan 
burgemeester Jan Hamming en wethouders van Heusden; 
 

2. tot het aanpakken van de binnen uw gemeente werkzame ambtenaren, die als zodanig hebben 
gehandeld met misbruik van Heusdens gemeenschapsgeld  in opdracht van de onderwereld om 
veel geld te verdienen met deze onrechtmatige onteigening van “Wijksestraat 3”;  

 
Deze nadere stukken bevatten 185 pagina’s met bijbehorende stukken A t/m S (105 blz.),  

totaal: 290 blz.. 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf
mailto:info@heusden.nl
http://www.volkskrant.nl/binnenland/brabantse-burgemeesters-vrezen-machtige-criminelen~a3931328/


13 
© 

05/05/15 Verzoek om het treffen van voorlopige voorziening lopende de hoger 
beroepsprocedure tegen de uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 
2014 van de rechtbank Oost-Brabant, inzake Wijksestraat 3 in Heusden, waarbij 
het op 30 april 2015 door de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heusden 
betekende afschrift van het verstekvonnis zonder grosse d.d. 22 april 2015 met als 
zaaknummer / rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 van de rechtbank Oost-
Brabant lopende de hogere beroepsprocedure (uw nummer: 201501089/1/A1) op 
de feiten zoals vernoemd in dit verzoekschrift wordt geschorst met het verzoek… 

                                                                                     Per aangetekende brief verstuurd.  
             

 
 
 
 
 

‘t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  

 
Aan: voorzitter Mr. J.E.M. Polak  

van de Afdeling bestuursrechtspraak  
van de Raad van State 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag  

 
Zonhoven 5 mei 2015  

 
Ons kenmerk: Schreu/05052015/VV 
Uw nummer onderliggend hoger beroep: 201501089/1/A1  
 
 

 
Verzoek om het treffen van voorlopige voorziening lopende de hoger beroepsprocedure tegen de 

uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 2014 van de rechtbank Oost-Brabant, 
inzake Wijksestraat 3 in Heusden, waarbij het op 30 april 2015 door de publiekrechtelijke rechtspersoon 
gemeente Heusden betekende afschrift van het verstekvonnis zonder grosse  
d.d. 22 april 2015 met als zaaknummer / rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 van de rechtbank Oost-
Brabant lopende de hogere beroepsprocedure (uw nummer: 201501089/1/A1) op de feiten zoals vernoemd 
in dit verzoekschrift wordt geschorst met het verzoek daarop ook: 
  

1. Het aan de bestreden uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 2014 van de Rechtbank 
Oost-Brabant onderliggende besluit van burgemeester en wethouders van Heusden te schorsen.  
 

2. De gemeente Heusden met de oplegging van een last onder bestuursdwang te verplichten tot het 
ontruimen van hun woning “Wijksestraat 1” daar er als gevolg van het slopen van de restanten van 
“Wijksestraat 3” groot gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de huurders is ontstaan; 
 

3. De gemeente Heusden met de oplegging van een last onder bestuursdwang te verplichten tot het 
op eigen grond evenwijdig met de zijgevel van “Wijksestraat 3” bouwen van een fundering waarop 
een zelfstandige buitenmuur voor hun woning “Wijksestraat 1” moet worden gebouwd. Dit om 
instortings-, omval- en ander gevaar als gevolg van een harde wind of storm en/of druk van 
binnenuit te voorkomen, waarna Schreuder c.s. hun muur kunnen slopen en een bouwvergunning 
(omgevingsvergunning) kunnen aanvragen bij de gemeente Heusden.  

 

Dit verzoekschrift bevat 182 pagina’s met bijbehorende stukken A t/m S (105 blz.), totaal: 287 blz.  

30/04/15 Nadere stukken op ons beklag d.d. 10 maart 2015 (Schreu/10032015/BK) 
tegen niet vervolging van onze strafaangifte  met de sommatie om de behandeling 
van deze zaak voor onbepaalde tijd op te schorten en voor de verdere inhoudelijke 
motivering van dit beklag een nader termijn te vergunnen van drie maanden te 
rekenen 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-verzoek-om-voorlopige-voorziening-wijksestraat-3-te-heusden-inzake-hoger-beroep-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-verzoek-om-voorlopige-voorziening-wijksestraat-3-te-heusden-inzake-hoger-beroep-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-verzoek-om-voorlopige-voorziening-wijksestraat-3-te-heusden-inzake-hoger-beroep-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-verzoek-om-voorlopige-voorziening-wijksestraat-3-te-heusden-inzake-hoger-beroep-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-verzoek-om-voorlopige-voorziening-wijksestraat-3-te-heusden-inzake-hoger-beroep-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-verzoek-om-voorlopige-voorziening-wijksestraat-3-te-heusden-inzake-hoger-beroep-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-verzoek-om-voorlopige-voorziening-wijksestraat-3-te-heusden-inzake-hoger-beroep-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-verzoek-om-voorlopige-voorziening-wijksestraat-3-te-heusden-inzake-hoger-beroep-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-april-2015-verzoek-om-uitstel-behandeling-beklag-schreuder-cs-gerechtshof-s-hertogenbosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-april-2015-verzoek-om-uitstel-behandeling-beklag-schreuder-cs-gerechtshof-s-hertogenbosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-april-2015-verzoek-om-uitstel-behandeling-beklag-schreuder-cs-gerechtshof-s-hertogenbosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-april-2015-verzoek-om-uitstel-behandeling-beklag-schreuder-cs-gerechtshof-s-hertogenbosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-april-2015-verzoek-om-uitstel-behandeling-beklag-schreuder-cs-gerechtshof-s-hertogenbosch.pdf
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-
Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  
 

Afgegeven met ontvangstbevestiging  

 
Aan: mr. R.C.A.M. Philippart 

President van het   

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch  

Postbus 70583,  
5201 CZ 's-Hertogenbosch  

 

Zonhoven: 30 april 2015  
 
Uw kenmerk: K14/0154 
Ons kenmerk: Schreu/10032015/BK  
 

 
Nadere stukken op ons beklag d.d. 10 maart 2015 (Schreu/10032015/BK) tegen niet vervolging van onze 

strafaangifte tegen de volgende (rechts)personen:  
- Burgemeester Jan Hamming van de gemeente Heusden;  
- Wethouders Wim van Engeland van de gemeente Heusden; 
- Wethouder Kees van Bokhoven van de gemeente Heusden; 
- Wethouder Mart van der Poel van de gemeente Heusden;  
- Wethouder Hanne van Aart van de gemeente Heusden; 
- Wethouder Margo Mulder van de gemeente Heusden; 
- Jurist E. Gronnak-Beset, werkzaam voor de gemeente Heusden; 
- Advocaat mr. Hanna Zeilmaker advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen; 
- Advocaat mr. F.A.M. Knűppe advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen;  
- De gemeente Heusden, als publiekrechtelijke rechtspersoon Postbus 41, 5250 AA Vlijmen;  

met de sommatie om de behandeling van deze zaak voor onbepaalde tijd op te schorten en voor de 
verdere inhoudelijke motivering van dit beklag een nader termijn te vergunnen van drie maanden te 
rekenen vanaf het moment:   

 A.M.L. van Rooij zijn door de gemeente Sint-Oedenrode, in samenspanning met de gemeenten 
Heusden (Nederland) en de gemeente Zonhoven (België) afgenomen EU-burgerschap weer terug heeft 
verkregen en vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 zijn uitgeschreven uit de GBA van de gemeente Sint-
Oedenrode (Nederland) en zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en 
het Rijksregister van België en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 over een Belgische 
identiteitskaart beschikken en met terugwerkende kracht vanaf 11 juli 2013 (voor A.M.L. van Rooij) en 
19 januari 2014 (voor J.E.M. van Rooij van Nunen) over een rechtsgeldig Nederlands paspoort 
beschikken. 

 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, 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 

 B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode de op 18 februari 2015 met de hulp van 
het Kadaster en de gemeente Sint-Oedenrode onwettig verkregen sleutels van de woningen op het 
adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), waarin ook het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratie-kantoor van Rooij Holding B.V . zitten 
gevestigd heeft overhandigd aan de wettig eigenaar A.M.L. van Rooij op zijn woonadres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).  

 
Dit omdat het verder inhoudelijk motiveren van dit beklag door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. die wordt 
aangestuurd door haar directeur A.M.L. van Rooij, die in geen enkel land en/of gemeente binnen de Europese 
Unie staat ingeschreven, die niet beschikt over een identiteitskaart in het land waar hij woont, die niet beschikt 
over een rechtsgeldig Nederlands paspoort, het bedrijf waarvan de gemeente Sint-Oedenrode alle 
eigendommen heeft gestolen als ook vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, wetboeken e.d. en 
waarvan B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode zelfs het kantoor (waar het staat 
ingeschreven in de Kamer van Koophandel) als ook bijbehorende brievenbussen, met de hulp van de 
gemeente Sint-Oedenrode, op onwettige wijze in beslag heeft genomen, niet meer in de mogelijkheid verkeert 
om nog werkzaamheden te verrichten tot het moment alles weer rechtmatig is gecorrigeerd en wel op de grond 
van de in deze nadere stukken gemotiveerde gronden.  

 
Deze nadere stukken bevatten 124 pagina’s met bijbehorende stukken A t/m I (60 blz.), totaal: 184 blz.. 

http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_drs_J_Jan_Hamming
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_W_A_Wim_van_Engeland
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_C_A_M_Kees_van_Bokhoven
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Dhr_dr_M_G_M_Mart_van_der_Poel
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Mw_J_Hanne_van_Aart
http://www.heusden.nl/Raad_en_College/College_van_B_en_W/Mw_drs_M_Margo_Mulder
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-hanna-zeilmaker
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-f-a-m-knuppe
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/bezwaarschrift-tegen-burgemeester-en-wethouders-van-heusden?pageReverted=10
http://www.google.be/url?url=http://www.pepptalx.nl/kosmopolitisme-speakers&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vNE_Ve7CHMvd7QbftoH4AQ&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNHNQ7nDlvk7R_G_CXykeDhwYqBHXQ
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Zo zijn het ook met name deze binnen de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden (Nederland) 
geïnfiltreerde criminelen (waaronder met name de Nederlandse GGD-arts Henk Jans) die maar liefst 
al meer dan 10 jaar lang Belgische groenten en fruit hebben vergiftigd met kankerverwekkende, zeer 
giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen (onder de dekmantel van Xentari WG) zonder een 
daarvoor vereiste milieuvergunning en lozingsvergunning.  
 
Dit geeft een verklaring voor het grote aantal kankerpatiënten in België die mede als gevolg daarvan 
exponentieel zal toenemen. Voor deskundige onderbouw verwijzen wij u naar bijbehorend 
deskundigenrapport (met toelichting) van het Ecologisch Kennis Centrum, namens deze Europees 
erkend hogere veiligheidskundige A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode (Nederland) in de volgende link met  deeplinks:   
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/al-meer-dan-10-jaar-lang-
kankerverwekkend-gif-op-belgisch-groenten-en-fruit  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan hiervoor mede verantwoordelijk burgemeester Jan Hamming van 
Heusden gericht. Hoe extreem ver deze alles vernietigende en eigendom stelende misdaad vanuit de 
gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden onder de verantwoordelijkheid van de stelende 
burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode en onder verantwoordelijkheid van U als  
burgemeester Jan Hamming van Heusden gaat, kunt u hieronder lezen:  
 
Op 29 januari 2015 was A.M.L. van Rooij (samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen) 
volgens de eigendom gegevens van het Kadaster eigenaar van de woningen op het adres ’t Achterom 
9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode met de volgende onderliggende  het percelen P 526, P 525, P 508,  
P 509, P 510 en P 516. Zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij en 
zonder toestemming van de daarin gevestigde 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  heeft Van Kaathoven Logistics B.V., 
namens deze Rob van den Witteboer, in opdracht  van een criminele organisatie (zijnde de 
gemeente Sint-Oedenrode) 12 of 13 containers laten afzetten op perceel P 526.  
 
In opdracht van SNS Bank NV, namens deze VVD fractievoorzitter Ronald Veen van de gemeente 
Veenendaal, heeft de door SNS Bank NV betaalde gerechtsdeurwaarder R.C.M. Treffers, namens 
Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders B.V. Drielandendreef 38, 3845 CA Harderwijk, alle 
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 (waaronder 
vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, wetboeken e.d.) uit de woningen ’t Achterom 9-9A en 
bijbehorende bedrijfsgebouwen laten halen en in de door Van Kaathoven Logistics B.V., namens deze 
Rob van den Witteboer, op het perceel P 526 van eigenaar A.M.L. van Rooij neergezette 12 tot 13 
containers laten opbergen zonder enig vonnis, arrest, beschikking of beslissing van een 
rechtbank of gerechtshof.      
 
Dezelfde dag nog (op 29 januari 2015) heeft Van Kaathoven Logistics B.V, namens deze Rob van 
den Witteboer, de in opdracht van SNS Bank NV (Nederlandse Staatsbank) volgepakte 12 of 13 
containers met 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 (waaronder 
vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, wetboeken e.d.) van het perceel P 226 gestolen zonder 
voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij en zonder toestemming van de bedrijven 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., 
tichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen. zonder enig 
vonnis, arrest, beschikking of beslissing van een rechtbank of gerechtshof.      
 
Van Kaathoven Logistics B.V., namens deze Rob van den Witteboer, heeft zich hierbij dan ook 
schuldig gemaakt aan de grootste eigendom roof uit de Nederlandse geschiedenis. De schade als 
gevolg daarvan bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, zijn bedrijven Camping 
en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26.php
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/al-meer-dan-10-jaar-lang-kankerverwekkend-gif-op-belgisch-groenten-en-fruit
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2012-deskundigenrapport-xentari-wg.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/al-meer-dan-10-jaar-lang-kankerverwekkend-gif-op-belgisch-groenten-en-fruit
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/al-meer-dan-10-jaar-lang-kankerverwekkend-gif-op-belgisch-groenten-en-fruit
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heusden_(gemeente)
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/van-kaathoven-logistics-b-v
http://blog.geld.nl/Geldzaken/nationalisatie-sns-reaal.aspx
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Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de 
huurders van de paardenboxen van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, zijn politieke partij De 
Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle overige daaraan verbonden slachtoffers 
belopen tot op heden miljoenen euro’s en groeien naar verwachting dagelijks met tienduizenden 
euro’s, waarvoor onmiskenbaar Van Kaathoven Logistics B.V. verantwoordelijk en aansprakelijk is.  
 
Als gevolg van partijpolitieke corruptie binnen de gemeente Sint-Oedenrode en de gemeente Heusden 
heeft  A.M.L. van Rooij  op 21 april 2010 naar België moeten vluchten om door toedoen van de 
stelende  burgemeester Peter Maas en voormalig Loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk - van de 
Laar van Sint-Oedenrode niet te worden vermoord door Robert en Mies van den Biggelaar (die 
daarvoor indirect met honderdduizenden euro’s is beloond) en verblijft A.M.L. van Rooij als gevolg 
daarvan noodgedwongen al meer dan vijf jaar onafgebroken in België. Voor feitelijke onderbouw lees 
de volgende link met deeplinks op de website van de Europese De Groenen (www.degroenen.eu):  
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
Als gevolg van deze gewelddadige alles stelende domiciliefraude plegende partijpolitieke corruptie 
vanuit de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden wonen A.M.L. van Rooij samen met zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij al vanaf 1 januari 2011 (4,3 jaar lang) op hun hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, met een rechtsgeldig geregistreerd huurcontract zonder te zijn 
ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister en 
zonder te beschikken over een wettelijk verplichte Belgische identiteitskaart, waarvoor de Belgische 
regering, kamer van volksvertegenwoordigers en senaat verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. Om 
die reden laten wij een kopie van deze aanvullende sommatie toekomen aan:  

- Gemachtigde cliënten, P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder, A.F.L.M. Schreuder; 
- Charles Michel, Eerste Minister (info@prmier.fed.be); 
- Jan Jambon, Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast 

met Grote Steden en de Regie der gebouwen kabinet.jambon@ibz.fgov.be); 
- Koen Geens, minister van Justitie (info.kabinet@just.fgov.be); 
- Didier Reynders, Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese 

Zaken (contact.reynders@diplobel.fed.be); 

- Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van werk, Economie en Consumenten, belast 
met Buitenlandse Handel (info@peeters.fed.be);  

- Alexander De Croo, Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, 
Digitale Agenda, Telecom-municatie en Post (info@decroo.fed.be);  

- Johan Van Overveldt, Minister van Financiën (info@kcfin.be);  
- Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

(Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be);  
- Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale 

Maatschappij der Belgische spoorwegen (Jacqueline.Galant@galant.fed.be); 
- Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en 

Maatschappelijke Integratie (info@borsus.fgov.be);  
- Hervé Jamar, Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij 

(info@jamar.fed.be); 
- Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling 

(info@marghem.fed.be);  
- Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen (info@bacquelaine.fed.be);  
- Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken 

(cabinet@mod.mil.be);  
- Siegfried Bracke, Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

(siegfried.bracke@dekamer.be);  
- Christine Defraigne, Voorzitter senaat (cdefraigne@presidium.senate.be);  

 
Op grond van bovengenoemde feiten richten wij aan hiervoor verantwoordelijk burgemeester Jan 
Hamming  van Heusden het nadrukkelijk verzoek om zijn daad bij het woord te voegen en te 
beginnen met het “Uitroken en opdonderen” van deze binnen zijn eigen gemeente Heusden  

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@prmier.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf
mailto:kabinet.jambon@ibz.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf
mailto:info.kabinet@just.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:contact.reynders@diplobel.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@peeters.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@decroo.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf
mailto:info@kcfin.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:Jacqueline.Galant@galant.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-willy-borsus-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@borsus.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@jamar.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@marghem.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@bacquelaine.fed.be);
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:cabinet@mod.mil.be);
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:siegfried.bracke@dekamer.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:cdefraigne@presidium.senate.be
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
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werkzame criminele ambtenaren, waarvan hij de namen kan vinden in ons verzoekschrift d.d. 6  mei 
2015 aan hem persoonlijk.  
 
Gezien de ernst van bovengenoemde feiten, richten wij aan burgemeester Jan Hamming van de 
gemeente Heusden het nadrukkelijke verzoek om op grond van de inhoud  van bijgevoegd verzoek 
om het treffen voorlopige voorziening d.d. 5 mei 2015 (kenmerk: Schreu/05052015/VV ) aan 
voorzitter J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over te gaan: 
 

1. tot onmiddellijke intrekking van het valselijk opgemaakt raadsbesluit d.d. 29 oktober 2013 tot 
onteigening van “Wijksestraat 3” van de gemeente Heusden, welke tot stand is gekomen op 
door betrokken ambtenaren vanuit binnen de gemeente Heusden valselijk aangeleverde 
informatie aan burgemeester Jan Hamming en wethouders van Heusden; 

 
2. tot het aanpakken van de binnen uw gemeente werkzame ambtenaren, die als zodanig hebben 

gehandeld met misbruik van Heusdens gemeenschapsgeld  in opdracht van de onderwereld om 
veel geld te verdienen met deze onrechtmatige onteigening van “Wijksestraat 3”;  

 
In afwachting van uw beslissing vandaag 11 mei 2015 vóór uiterlijk 18.00 uur daarop, te versturen 
naar het woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) van A.M.L. van Rooij en per e-mail 
(ekc.avanrooij@gmail.com) verblijven wij;  

 
Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V 
Voor deze 
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur 
 

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. 
 

 
De gemeente Heusden heeft bovengenoemd nadrukkelijk verzoek aan burgemeester Jan Hamming 
van Heusden om daarop op 11 mei 2015 vóór 18.00 uur te hebben beslist op 11 mei 2015 om 10:47 
uur ontvangen. Betreffend ontvangstbewijs vindt u hieronder ingelast:  
 
 
Van: Klant Contact Centrum Gemeente Heusden <Info@heusden.nl> 

Datum: 11 mei 2015 10:47 
Onderwerp: RE: Nadrukkelijk verzoek aan burgemeester Jan Hamming van Heusden om hierop vandaag 
11 mei 2015 voor 18.00 uur te hebben beslist. 

Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Dit is een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Reacties op dit bericht worden niet in behandeling 
genomen. 
 
Wij streven ernaar om u binnen enkele werkdagen te kunnen antwoorden. Als het gaat om een complexe vraag, 
of om specifieke omstandigheden kan het langer duren voordat u van ons een antwoord krijgt. Wij vragen uw 
begrip hiervoor. 
 
Indien u informatie wenst over de status van uw eerder verzonden e-mail, verzoeken wij u om deze e-mail mee 
te sturen. 
Vermeld in elk geval altijd duidelijk uw persoonsgegevens en het onderwerp van uw e-mail. 
Met vriendelijke groet, 
Team Klant Contact Centrum 
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-verzoek-om-voorlopige-voorziening-wijksestraat-3-te-heusden-inzake-hoger-beroep-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-verzoek-om-voorlopige-voorziening-wijksestraat-3-te-heusden-inzake-hoger-beroep-raad-van-state.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/
http://www.google.be/url?url=http://www.sdnl.nl/ekc-persbericht-2.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MclPVa-SNMj4ywPO94DQCQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNH3whvxy8mDprv028cDuHKnINFKoQ
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[Gemeente-Heusden-small-10.png] 
POSTADRES Gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA Vlijmen 
TELEFOON  14073  E-
MAIL info@heusden.nl<mailto:info@heusden.nl>  WEBSITE www.heusden.nl<http://www.heusden.nl/> 
 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 
Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt. Indien u 
daarover inhoudelijk meer wilt weten, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze 
gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34). 

 

 
Ondanks ons nadrukkelijk verzoek om daarop op 11 mei 2015 vóór 18.00 uur te hebben beslist 
hebben wij heden (na 7 dagen) daarop nog geen enkele reactie mogen ontvangen van hoogst 
verantwoordelijk burgemeester Jan Hamming van Heusden, waaruit wij geen andere conclusie 
kunnen trekken dan dat hij niet heeft gereageerd als gevolg van ernstige bedreigingen vanuit zijn 
eigen gemeente, tenminste als het waar is dat hij de binnen zijn gemeente geïnfiltreerde misdaad wil 
aanpakken; volgens zijn eigen zeggen wil “uitroken en opdonderen”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe extreem groot binnen de gemeenten Heusden en Sint-Oedenrode, als ook binnen de rechtbank 
Oost-Brabant, deze geïnfiltreerde misdaad is, die volgens burgemeester Jan Hamming van Heusden 
moet worden uitgerookt en moet opdonderen, kunt u lezen in ons wrakingsverzoek d.d. 18 mei 2015 
van rechter mr. J.D. Streefkerk in de zaak van M.R.G.W. van den Heuvel, wonende op het adres 
Vresselseweg 16a, 5491 PC te Sint-Oedenrode, aan de wrakingskamer van de rechtbank Oost-
Brabant -, welke u hieronder vindt ingelast en waardoor de politieke partij De Groenen, afdelingen 
Sint-Oedenrode en Heusden (zie poster hierboven) op de hieronder beschreven wijze in opdracht 
van huidig burgemeester Peter Maas (zie bovenste foto) van Sint-Oedenrode en voormalig 
burgemeester Henk Willems (zie onderste foto) van Heusden moesten worden geliquideerd.  
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

mailto:info@heusden.nl
mailto:info@heusden.nl
http://www.heusden.nl/
http://www.heusden.nl/
http://www.google.be/url?url=http://www.bd.nl/regio/tilburg-en-omgeving/heusden-juicht-over-waalwijks-economisch-beleid-1.1236289&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=F5ZYVYqUEoG9ygOBlIHwDg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHdmzr-cYDB-MVUUqPVLNApGlkidg
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  

                                    Afgegeven met ontvangstbevestiging  
 

 
De Wrakingskamer van de rechtbank Oost-
Brabant Sector Bestuursrecht,  
Postbus 90125,  
5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Zonhoven: 18 mei 2015  
 
Ons kenmerk: MvdH/19012015/B 
Uw zaaknummer: SHE 15/201 ZW V163 
 
 
Betreft: 
 
Wraking van behandelend rechter : 
 

 mr. J.D. Streefkerk.   
 
met de sommatie om de behandeling ter zitting op donderdag 21 mei 2015 om 9.15 uur op te schorten en  het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, voor deze 
haar directeur A.M.L. van Rooij, een nader termijn te vergunnen van zes weken voor de inhoudelijke 
motivering van dit wrakingsverzoek te rekenen vanaf het moment:   

 A.M.L. van Rooij zijn door de gemeente Sint-Oedenrode, in samenspanning met de gemeenten Heusden 
(Nederland) en de gemeente Zonhoven (België) afgenomen EU-burgerschap weer terug heeft verkregen 
en vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2011 zijn uitgeschreven uit de GBA van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) en zijn 
ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Rijksregister van België en met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 over een Belgische identiteitskaart beschikken en met 
terugwerkende kracht vanaf 11 juli 2013 (voor A.M.L. van Rooij) en 19 januari 2014 (voor J.E.M. van Rooij 
van Nunen) over een rechtsgeldig Nederlands paspoort beschikken. 

 Van Kaathoven Logistics B.V. de in 12 of 13 containers gestolen 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 heeft teruggebracht op de plaats waar Van Kaathoven Logistics B.V.  deze 
eigendommen 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. 

 B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode de op 18 februari 2015 met de hulp van het 
Kadaster en de gemeente Sint-Oedenrode onwettig verkregen sleutels van de woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), waarin ook het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V . zitten gevestigd heeft 
overhandigd aan de wettig eigenaar A.M.L. van Rooij op zijn woonadres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België).  

 Bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen (CEO) van PostNL B.V. ervoor heeft gezorgd dat aan 
Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke 
Groepering De Groenen op hun vestigingsplaats op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode weer post wordt bezorgd en A.M.L. van Rooij als zaakvoerder, directeur, bestuurder en 
voorzitter van de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van 
Rooij Holding B.V. en de Politieke Groepering De Groenen betreffende post, waaronder aangetekende 
stukken, ter plaatse kan ontvangen.   

omdat het inhoudelijk motiveren van dit wrakingsverzoek door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. die wordt 
aangestuurd door haar directeur A.M.L. van Rooij, die in geen enkel land en/of gemeente binnen de Europese 
Unie staat ingeschreven, die niet beschikt over een identiteitskaart in het land waar hij woont, die niet beschikt 
over een rechtsgeldig Nederlands paspoort, het bedrijf waarvan Van Kaathoven Logistics B.V. alle 
eigendommen heeft gestolen, waarvan B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode zelfs het 
kantoor (waar het staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel) als ook bijbehorende brievenbussen, met de 
hulp van de gemeente Sint-Oedenrode, op onwettige wijze in beslag heeft genomen en waar de plaatselijke 
postdienst geen post meer bezorgt niet meer in de mogelijkheid verkeert om nog werkzaamheden te verrichten 
tot het moment alles weer rechtmatig is gecorrigeerd en wel op de grond van de in dit wrakingsverzoek 
gemotiveerde gronden.  

 
Dit wrakingsverzoek bevat 26 pagina’s met 2-tal bijlagen (3 blz.), totaal: 29  

 
 

http://www.google.be/url?url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtbank_Oost-Brabant&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1Jk_VYfoHpPU7AaxmYCABA&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF1nkY5P75CSEga61n7Z_5XMSS7jg
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Geachte Wrakingskamer van de rechtbank Oost-Brabant,  
 
Hierbij wraakt het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
te Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op 
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) als gemachtigde van:  

- M.R.G.W. v.d. Heuvel, wonende op het adres Vresselseweg 16a, 5491 PC te Sint-Oedenrode;  
(hierna: appellant) rechter mr. J.D. Streefkerk vóór de behandeling ter zitting op donderdag 21 mei 
2015 om 9:15 uur in de zaak met als nummer: SHE 15/201 ZW V163 op grond van de volgende 
wrakingsgronden:  
 

Wrakingsgronden 
 
Op grond van de volgende wrakingsgronden kan de behandeling ter zitting op 21 mei 2015 om 9.15 
uur niet doorgaan. Dit des te meer omdat de niet functionerende rechtbank Oost-Brabant als gevolg 
van binnen deze rechtbank geïnfiltreerde misdaad vanuit de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden 
dit allemaal heeft veroorzaakt.  
 
1

e
 wrakingsgrond.    

 
Voor de inhoud van onze “1

e
 wrakingsgrond” verwijzen wij u naar de inhoud van ons gemotiveerd 

verzoekschrift d.d. 29 april 2015 (totaal: 184 blz.) tot het verlenen van uitstel, waarin wij behandelend 
rechter mr. J.Y. van de Kraats letterlijk het volgende hebben verzocht:  
 
 
Betreft: Nadere stukken op ons beroepschrift d.d. 19 januari 2015, nader gemotiveerd bij brief 16 februari 2015, 

tegen het op 9 december 2014 verzonden besluit d.d. 9 december 2014 (kenmerk: 1479073508-BB-004V 
J.A.M.) van de Raad van Bestuur van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) als vervolg op 
onze bij brief d.d. 16 maart 2015 ingediende nadere stukken, waarin wij u gemotiveerd hebben verzocht  om de 
behandeling van deze zaak voor onbepaalde tijd op te schorten met de sommatie om voor de inhoudelijke 
motivering van dit beroepschrift een nader termijn te vergunnen van drie maanden te rekenen vanaf het 
moment:   

 A.M.L. van Rooij zijn door de gemeente Sint-Oedenrode, in samenspanning met de gemeenten Heusden 
(Nederland) en de gemeente Zonhoven (België) afgenomen EU-burgerschap weer terug heeft verkregen 
en vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2011 zijn uitgeschreven uit de GBA van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) 
en zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Rijksregister van België 
en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 over een Belgische identiteitskaart beschikken en met 
terugwerkende kracht vanaf 11 juli 2013 (voor A.M.L. van Rooij) en 19 januari 2014 (voor J.E.M. van 
Rooij van Nunen) over een rechtsgeldig Nederlands paspoort beschikken. 

 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, 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 

 B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode de op 18 februari 2015 met de hulp van het 
Kadaster en de gemeente Sint-Oedenrode onwettig verkregen sleutels van de woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), waarin ook het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratie-kantoor van Rooij Holding B.V . zitten gevestigd heeft 
overhandigd aan de wettig eigenaar A.M.L. van Rooij op zijn woonadres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België).  

Dit omdat het inhoudelijk motiveren van dit beroepschrift door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. die wordt 
aangestuurd door haar directeur A.M.L. van Rooij, die in geen enkel land en/of gemeente binnen de Europese 
Unie staat ingeschreven, die niet beschikt over een identiteitskaart in het land waar hij woont, die niet beschikt 
over een rechtsgeldig Nederlands paspoort, het bedrijf waarvan de gemeente Sint-Oedenrode alle 
eigendommen heeft gestolen als ook vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, wetboeken e.d. en waarvan 
B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode zelfs het kantoor (waar het staat ingeschreven in 
de Kamer van Koophandel) als ook bijbehorende brievenbussen, met de hulp van de gemeente Sint-Oedenrode, 
op onwettige wijze in beslag heeft genomen, niet meer in de mogelijkheid verkeert om nog werkzaamheden te 
verrichten tot het moment alles weer rechtmatig is gecorrigeerd en wel op de grond van de in deze nadere 
stukken gemotiveerde gronden.  

Deze nadere stukken bevatten 124 pagina’s met bijbehorende stukken A t/m I (60 blz.), totaal: 184 blz.. 
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Ondanks het feit dat wij behandelend rechter mr. J.Y. van de Kraats in onze bij brief d.d. 29 april 2015 
nadere ingediende stukken gemotiveerd hebben verzocht om de behandeling ter zitting voor 
onbepaalde tijd uit te stellen wordt daarop gewoonweg niet gereageerd, waarmee wederom is 
bevestigd dat de rechtbank Oost-Brabant ernstig is geïnfiltreerd door de georganiseerde misdaad.  
Als bewijs dat de rechtbank Oost-Brabant onze bij brief d.d. 29 april 2015 neergelegde nadere stukken 
met gemotiveerd verzoek om uitstel van de behandeling ter zitting op 30 april 2015 heeft ontvangen 
vindt u de eerste pagina met ontvangststempel bijgevoegd (zie bijlage 1). Wij verzoeken u kennis te 
nemen van de inhoud en die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Zonder op dit gemotiveerd verzoek om uitstel van de behandeling ter zitting te hebben gereageerd, 
ontvangen wij de 4 dagen later verstuurde brief d.d. 4 mei 2015 van contactpersoon de heer T. Visser 
met de mededeling dat deze zaak op 21 mei 2015 om 9.15 uur ter zitting wordt behandeld door een 
andere rechter mr. J.D. Streefkerk, waarvoor dit alles naar verwachting is achtergehouden, wat 
wederom een bewijs is dat de georganiseerde misdaad binnen de rechtbank Oost-Brabant in ernstige 
mate is geïnfiltreerd (zie bijlage 2). 
 
2

e
  wrakingsgrond.    

 
Het is deze onder “1

e
 wrakingsgrond” binnen de rechtbank Oost-Brabant geïnfiltreerde misdaad 

vanuit de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden die ervoor hebben gezorgd dat met de hulp van  
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode in onderlinge samenspanning met de bewaarder 
van het kadaster vanaf 1 januari 2011 met bewust gepleegde domiciliefraude over de 
hoofdverblijfplaats van A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, Van 
Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van den 
Witteboer, op 29 januari 2015 in 12 of 13 containers alle 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 (waaronder vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, wetboeken e.d.) uit de 
woningen ’t Achterom 9-9A en bijbehorende bedrijfsgebouwen heeft gestolen, zonder voorafgaande 
toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij en zonder voorafgaande toestemming van 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. Als bewijs 
daarvoor vindt u hieronder ingelast onze bij e-mail d.d. 5 mei 2015 (12:14 uur) verstuurde herhaalde 
sommatie aan Van Kaathoven Logistics B.V. te Sint-Oedenrode, waarop tot op heden nog niet is 
gereageerd:  
 

            
  
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a,  
5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  

 
                

 
Verstuurd per e-mail 

 
Aan: Van Kaathoven Logistics B.V.  
t.a.v. algemeen directeur  
Rob van Kaathoven  
namens deze Rob van den Witteboer,  

Postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode  
(e-mail: info@vankaathovengroep.nl) 

 
Zonhoven: 5 mei 2015  

Ons kenmerk: AvR/JvN/29042015/Som  
 
Geachte heer Rob van den Witteboer,  
 
Bij aangetekende brief d.d. 29 april 2015 (AvR/JvN/29042015/Som) hebben wij aan Van Kaathoven Logistics 
B.V., t.a.v. algemeen directeur Rob van Kaathoven, de volgende sommatie laten uitgaan. 

 
Sommatie aan Van Kaathoven Logistics B.V., namens deze algemeen directeur Rob van Kaathoven, om op 
grond van de inhoud van dit schrijven vóór uiterlijk 5 mei 2015 te hebben beslist: 

 
I. dat de in 12 of 13 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen 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 na 30 april 2015 
niet worden vernietigd of verkocht.  

http://www.vankaathovengroep.nl/index.php?pid=8&berichtid=42
mailto:info@vankaathovengroep.nl
https://www.google.be/url?url=https://nl.linkedin.com/in/robvankaathoven&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KZlIVezXK4LxaP_AgLAM&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNEqXzt0UrklzUhfpFlAo8_-AOAqjQ
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II. dat de in 12 of 13 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen 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 vóór uiterlijk 9 
mei 2015 zijn teruggebracht op de plaats waar Van Kaathoven Logistics B.V.  deze 

eigendommen 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. 
 

III. dat door Van Kaathoven Logistics B.V. alle bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, 
zijn gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, zijn politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden 
en alle overige daaraan verbonden slachtoffers, vanaf 29 januari 2015 (de dag van het stelen) 

aangerichte schade (zowel materieel en immaterieel) zal vergoeden, waarvan de hoogte zal 
worden bepaald door een in Nederland erkende deskundige. 

 
In geval vóór uiterlijk 5 mei 2015  niet positief is beslist op deze sommatie zal tegen Van Kaathoven 

Logistics B.V., haar algemeen directeur en haar werknemer Rob van den Witteboer strafaangifte worden 
gedaan. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van deze sommatie worden overlegd.  

Deze sommatie bevat 133 pagina’s met bijbehorende stukken A t/m Q (91 blz.), totaal: 224 blz.. 

 
Voor ons gehele sommatieverzoek d.d. 29 april 2015 (AvR/JvN/29042015/Som)  met onderliggende stukken, 
verwijzen wij u naar de volgende link met deeplinks: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2015-sommatie-terugbrengen-containers-aan-firma-van-
kaathoven-sint-oedenrode.pdf    

 
Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
Bij e-mail d.d. 4 mei 2015 (17: 21 uur) ontvangen wij daarop van een “anoniem” persoon, ondertekend namens 
VAN Kaathoven Logistics B.V., een brief d.d. 4 mei 2015 (ref: PvZ/2015.05.04.03) gelijk aan de e-mail met 
daarin letterlijk de volgende tekst: 
 

 
Van: Info - Van Kaathoven Groep <info@vankaathovengroep.nl> 

Datum: 4 mei 2015 17:21 
Onderwerp: uw aangetekende stukken van 29 april 2015 
Aan: "de.groenen.belgie@gmail.com" <de.groenen.belgie@gmail.com> 
 
Geachte heer van Rooij, 
  
In aansluiting op uw brief en bijbehorende bijlagen met kenmerk AvR/JvN/29042015/Som van 29 april 2015 
willen wij u hierbij berichten dat wij de stukken in goede orde hebben ontvangen. 
  
Wij verzoeken u om contact op te nemen met de gemeente Sint-Oedenrode, zij zijn inmiddels van 

bovengenoemde schrijven op de hoogte gebracht. 
  
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en verblijven, 
  
Met vriendelijke groeten 
Afd. verkoop 
  
Van Kaathoven Groep - een wereld zonder afval 

 

Postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode 

     

Vliegeniersstraat 27, Uden 

0900-KAATHOVEN 

www.vankaathovengroep.nl 

 Tel. :  

Mob. : 

+31 413 745 830  

+31 613 280 907 

Onze afdelingen zijn ook bereikbaar via email: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2015-sommatie-terugbrengen-containers-aan-firma-van-kaathoven-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2015-sommatie-terugbrengen-containers-aan-firma-van-kaathoven-sint-oedenrode.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-30.php
http://www.vankaathovengroep.nl/
tel:%2B31%20413%20745%20830
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orders@vankaathovengroep.nl 

verkoop@vankaathovengroep.nl 

facturatie@vankaathovengroep.nl 

administratie@vankaathovengroep.nl 

- 

- 

- 

- 

Opdrachten 

Afdeling Verkoop en Marketing 

Facturatie en Debiteurenbeheer 

Crediteurenadministratie 

 

 
Kennelijk heeft betreffende “anoniem” persoon die namens Van Kaathoven Logistics B.V. bovenstaande e-mail 
heeft geschreven onze sommatie niet goed begrepen.  
 
De feiten zijn als volgt:  

 
Op 29 januari 2015 was A.M.L. van Rooij (samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen) volgens de 

eigendom gegevens van het Kadaster eigenaar van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode met de volgende onderliggende  percelen P 526, P 525, P 508, P 509, P 510 en P 516. Zonder 
voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij en zonder toestemming van de daarin 
gevestigde 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  
heeft Van Kaathoven Logistics B.V., namens deze Rob van den Witteboer, in opdracht  van een criminele 
organisatie (zijnde de gemeente Sint-Oedenrode e.a.) 12 of 13 containers laten afzetten op perceel P 526.  
 
In opdracht van SNS Bank NV, namens deze VVD fractievoorzitter Ronald Veen van de gemeente 

Veenendaal, heeft de door SNS Bank NV betaalde gerechtsdeurwaarder R.C.M. Treffers, namens Jongejan 
Wisseborn Gerechtsdeurwaarders B.V. Drielandendreef 38, 3845 CA Harderwijk, alle 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 (waaronder vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, wetboeken e.d.) uit de woningen ’t 
Achterom 9-9A en bijbehorende bedrijfsgebouwen laten halen en in de door Van Kaathoven Logistics B.V., 
namens deze Rob van den Witteboer, op het perceel P 526 van eigenaar A.M.L. van Rooij neergezette 12 tot 13 
containers laten opbergen zonder enig vonnis, arrest, beschikking of beslissing van een rechtbank of 
gerechtshof.      

 
Dezelfde dag nog (op 29 januari 2015) heeft  Van Kaathoven Logistics B.V., namens deze Rob van den 

Witteboer, de in opdracht van SNS Bank NV (Nederlandse Staatsbank) volgepakte 12 of 13 containers met 
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 (waaronder vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, 
wetboeken e.d.) van het perceel P 226 gestolen zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van 
Rooij en zonder toestemming van 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, zonder enig vonnis, arrest, beschikking of beslissing van een rechtbank of 
gerechtshof.    

 
Van Kaathoven Logistics B.V., namens deze Rob van den Witteboer, heeft zich hierbij dan ook schuldig 

gemaakt aan de grootste eigendom roof uit de Nederlandse geschiedenis. De schade als gevolg daarvan bij 
A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, zijn politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle overige 
daaraan verbonden slachtoffers belopen tot op heden miljoenen euro’s en groeien naar verwachting dagelijks 
met tienduizenden euro’s, waarvoor onmiskenbaar Van Kaathoven Logistics B.V. verantwoordelijk en 
aansprakelijk is.  
 
Als gevolg van partijpolitieke corruptie binnen de gemeente Sint-Oedenrode en de gemeente Heusden heeft  
A.M.L. van Rooij op 21 april 2010 naar België moeten vluchten om door toedoen van de stelende  burgemeester 
Peter Maas en voormalig Loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk - van de Laar van Sint-Oedenrode niet te 
worden vermoord door Robert en Mies van den Biggelaar (die daarvoor indirect met honderdduizenden euro’s is 
beloond) en verblijft A.M.L. van Rooij als gevolg daarvan noodgedwongen al meer dan vijf jaar onafgebroken in 
België. Voor feitelijke onderbouw lees de volgende link met deeplinks op de website van de Europese De 
Groenen (www.degroenen.eu):  
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.   
 

mailto:orders@vankaathovengroep.nl
mailto:verkoop@vankaathovengroep.nl
mailto:facturatie@vankaathovengroep.nl
mailto:administratie@vankaathovengroep.nl
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-30.php
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://blog.geld.nl/Geldzaken/nationalisatie-sns-reaal.aspx
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
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Als gevolg van deze gewelddadige alles stelende domiciliefraude plegende partijpolitieke corruptie vanuit de 
gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden wonen A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij 
van Nunen al vanaf 1 januari 2011 (4,3 jaar lang) op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven, met een rechtsgeldig geregistreerd huurcontract zonder te zijn ingeschreven in het bevolkingsregister 
van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister en zonder te beschikken over een wettelijk verplichte 
Belgische identiteitskaart, waarvoor de Belgische regering, kamer van volksvertegenwoordigers en senaat 
verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. Om die reden laten wij een kopie van deze aanvullende sommatie 
toekomen aan:  

- Charles Michel, Eerste Minister (info@premier.fed.be); 
- Jan Jambon, Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote 

Steden en de Regie der gebouwen kabinet.jambon@ibz.fgov.be); 
- Koen Geens, minister van Justitie (info.kabinet@just.fgov.be); 
- Didier Reynders, Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken 

(contact.reynders@diplobel.fed.be); 
- Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van werk, Economie en Consumenten, belast met 

Buitenlandse Handel (info@peeters.fed.be);  
- Alexander De Croo, Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, 

Telecom-municatie en Post (info@decroo.fed.be);  
- Johan Van Overveldt, Minister van Financiën (info@kcfin.be);  
- Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

(Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be);  
- Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der 

Belgische spoorwegen (Jacqueline.Galant@galant.fed.be); 
- Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke 

Integratie (info@borsus.fgov.be);  
- Hervé Jamar, Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij (info@jamar.fed.be); 
- Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling 

(info@marghem.fed.be);  
- Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen (info@bacquelaine.fed.be);  
- Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken (kabinet@mod.mil.be);  
- Siegfried Bracke, Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

(siegfried.bracke@dekamer.be);  
- Christine Defraigne, Voorzitter senaat (cdefraigne@presidium.senate.be);   

 
Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij Van Kaathoven Logistics B.V., namens deze algemeen 
directeur  Rob van Kaathoven, om op grond van de inhoud van dit schrijven op uiterlijk 5 mei 2015 te hebben 

beslist: 
 

I. dat de in 12 of 13 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen 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 na 30 april 2015 niet worden vernietigd of verkocht.  
 

II. dat de in 12 of 13 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen 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 vóór uiterlijk 9 mei 2015  zijn teruggebracht op de 

plaats waar Van Kaathoven Logistics B.V.  deze eigendommen 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. 
 

III. dat door Van Kaathoven Logistics B.V. alle bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn 
gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van 
Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’, zijn politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle overige 
daaraan verbonden slachtoffers, vanaf 29 januari 2015 (de dag van het stelen) aangerichte 

schade (zowel materieel en immaterieel) zal vergoeden, waarvan de hoogte zal worden bepaald 
door een in Nederland erkende deskundige 

 
In geval op uiterlijk 5 mei 2015 niet positief is beslist op deze sommatie zal tegen Van Kaathoven Logistics 

B.V., haar algemeen directeur, haar bestuursleden en haar werknemer Rob van den Witteboer strafaangifte 
worden gedaan. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van deze herhaalde sommatie worden 
overlegd.  
 
In afwachting van de hierboven verzochte beslissing op uiterlijk 5 mei 2015, verblijven wij;  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@premier.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf
mailto:kabinet.jambon@ibz.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf
mailto:info.kabinet@just.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:contact.reynders@diplobel.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@peeters.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@decroo.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf
mailto:info@kcfin.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:Jacqueline.Galant@galant.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-willy-borsus-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@borsus.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@jamar.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@marghem.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@bacquelaine.fed.be);
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:kabinet@mod.mil.be);
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:siegfried.bracke@dekamer.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:cdefraigne@presidium.senate.be
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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”, 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., 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., 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); 

        
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 nadere stukken 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. 
 
Bijlage: 

- Brief d.d. 4 mei 2015 (ref: PvZ/2015.05.04.03) van Van Kaathoven Losgistics B.V. aan Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Van: THE EUROPEAN GREENS Belgie <de.groenen.belgie@gmail.com> 

Datum: 5 mei 2015 12:14 
Onderwerp: Herhaalde sommatie aan Van Kaathoven Logistics B.V. naar aanleiding van brief d.d. 4 mei 2015 
(ref: PvZ/2015.05.04.03) 
Aan: info@vankaathovengroep.nl, orders@vankaathovengroep.nl, verkoop@vankaathovengroep.nl, 
facturatie@vankaathovengroep.nl, administratie@vankaathovengroep.nl 
Cc: "info@premier.fed.be" <info@premier.fed.be>, kabinet.jambon@ibz.fgov.be, info.kabinet@just.fgov.be, 
contact.reynders@diplobel.fed.be, info@peeters.fed.be, info@decroo.fed.be, info@kcfin.be, 
Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be, Jacqueline.Galant@galant.fed.be, info@borsus.fgov.be, 
info@jamar.fed.be, info <info@marghem.fed.be>, info@bacquelaine.fed.be, kabinet@mod.mil.be, 
siegfried.bracke@dekamer.be, cdefraigne@presidium.senate.be 
 

 
Ooggetuigen hebben gezien dat op 29 januari 2015 door Van Kaathoven Logistics B.V. de 
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 (waaronder 
vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, wetboeken e.d.) uit de woningen ’t Achterom 9-9A en 
bijbehorende bedrijfsgebouwen zijn gestolen in door M. van Happen Transport bv aan Van Kaathoven 
Logistics B.V. daarvoor verhuurde containers, wat door M. van Happen Transport bv , namens deze 
Leo Merks, bij e-mailbericht d.d. 16 februari 2015 (12:48 uur) schriftelijk is bevestigd, welke u 
hieronder vindt ingelast. 
 

 
Van: Brigitte van der Duim <brigitte.vanderduim@vanhappencontainers.nl> 

Datum: 16 februari 2015 12:48 
Onderwerp: Sommatie aan directeur Mark van Happen van Van Happen Containers te Eindhoven om 
op 16 februari 2015 vóór uiterlijk 12.00 uur de informatie te hebben verstrekt over de 50 containers vol 
gestolen eigendomen van eigenaar A.M.L. van Rooij uit de woni... 
Aan: "ekc.avanrooij@gmail.com" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Beste heer van Rooij 

http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/
mailto:cdefraigne@presidium.senate.be
mailto:brigitte.vanderduim@vanhappencontainers.nl
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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Op genoemde datum zijn door de firma van Kaathoven uit St Oedenrode bij ons een aantal 
containers opgehaald welke wellicht hiervoor gebruikt zijn. 

  
De containers worden door ons verhuurd aan van Kaathoven en doordat ook het transport door 
hen zelf is gedaan weten wij niet waar deze containers zich bevinden. 
 

Indien u meer informatie hieromtrent wilt hebben adviseer ik u om met hen contact op te nemen 
  
 
Met vriendelijke groet, 
Leo Merks 
  
M. van Happen Transport bv 
Weijerbeemd 10 
Postbus 2323 
5600 CH Eindhoven 
 
T +31 (0) 499 470 500 
F +31 (0) 499 470 550 
M +31 (0) 652 522 806 
E brigitte.vanderduim@vanhappencontainers.nl 
I www.vanhappencontainers.nl 

 

 

Zonder dat M. van Happen Transport bv betreffende containers aan Van Kaathoven Logistics B.V. 
had verhuurd, had Van Kaathoven Logistics B.V. op 29 januari 2015 de 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 (waaronder vertrouwelijke dossierstukken, 
archiefstukken, wetboeken e.d.) uit de woningen ’t Achterom 9-9A en bijbehorende bedrijfsgebouwen 
niet kunnen stelen. Omdat Van Kaathoven Logistics B.V. ondanks onze bij e-mail d.d. 5 mei 2015 
(12:14 uur) verstuurde sommatie, weigert om de in de containers van M. van Happen Transport bv 
gestolen 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 terug te brengen op de 
plaats waar Van Kaathoven Logistics B.V.  deze eigendommen 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, betekent dat ook M. van Happen 
Transport bv daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is. Al deze misdaad is door foutieve 
uitspraken van de rechtbank Oost-Brabant tot stand gekomen en is daarna nog veel erger geworden, 
wat u in de volgende wrakingsgronden kunt lezen.    
 
3e  wrakingsgrond.  
 
Nadat Van Kaathoven Logistics B.V. in eigen containers en in containers M. van Happen Transport bv 
op 29 januari 2015 de 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 (waaronder 
vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, wetboeken e.d.) uit de woningen ’t Achterom 9-9A en 
bijbehorende bedrijfsgebouwen heeft gestolen zonder enig vonnis, arrest, beschikking of 
beslissing van een rechtbank of gerechtshof heeft B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA 
Sint-Oedenrode met de hulp van een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant, die enkel betrekking 
had op de huurders van de woningen ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, vrij van de door 
Van Kaathoven Logistics B.V  gestolen eigendommen de woningen ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint 
Oedenrode met bijbehorende bijgebouwen en onderliggende percelen sectie  P 525, P526, P 508, P 
509, P 510 en P 516 en P 517 (totaal zo’n 6 hectare), met de daarin op grond van valse GBA-
gegevens door de gemeente Sint-Oedenrode als wonende ingeschreven J.E.M. van Rooij van Nunen 
en de kantoor- en bedrijfsruimten van de daarin gevestigde 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 gestolen van eigenaar A.M.L. van Rooij 
zonder dat eigenaar A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  Van Rooij Holding  

tel:%2B31%20%280%29%20499%20470%20500
tel:%2B31%20%280%29%20499%20470%20550
mailto:brigitte.vanderduim@vanhappencontainers.nl
http://www.vanhappencontainers.nl/
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B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen 
daarvoor ook maar ooit zijn gedagvaard en zonder enig vonnis, arrest, beschikking of 
beslissing van een rechtbank of gerechtshof.  
 
Als gevolg daarvan hebben de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden een volledige dictatoriale 
misdaadmacht verkregen over de gehele rechtbank Oost-Brabant en worden de resterende nog 
eerlijke rechters daaruit verdreven, dan wel verwisseld. Dit wordt bevestigd met de hieronder ingelaste 
sommatiebrief d.d. 22 februari 2015 die wij daarover hebben laten uitgaan aan B.C.M. Jansen, 
Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, waarop hij weigert te reageren.  
 

 
              
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  

3520 te Zonhoven (België)  

Aantekenen en per fax 0413 472176  

en per e-mail: b.jansen10@chello.nl 
 
Aan. B.C.M. Jansen 
Ollandseweg 117 
5491 XA Sint-Oedenrode  
 

Zonhoven: 22 februari 2015  
Ons kenmerk: AvR/22022015/Som 
 

 
Sommatie: A.M.L. van Rooij sommeert B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode om op 
grond van de inhoud van deze sommatie vóór uiterlijk 26 februari 2015 de van notaris mr. J.L.G. (Jos) 

Fleuren van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen verkregen sleutels van de woningen op het adres 
’t Achterom 9 en 9A, als ook van bijbehorende opstallen en bijgebouwen, te hebben (laten) afgeven op mijn 
woonadres, tevens hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).  
 
Slotenvervanging: In geval B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode aan 
bovengenoemde sommatie vóór uiterlijk 26 februari 2015 geen uitvoering heeft gegeven dan zal door 

A.M.L. van Rooij opdracht worden gegeven om de sloten van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A 
en bijbehorende bijgebouwen te vervangen door nieuwe sloten, zodat de daarin gevestigde 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 groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, 
hun werkzaamheden kunnen hervatten.  
Alle schade zal op u, zijnde B.C.M. Jansen worden verhaald.  
 

Deze sommatie bevat 11 blz. Bijbehorende links en deeplinks kunt u lezen in de e-mail versie 

 
Geachte heer Janssen,  
 
Bijgevoegd vindt u de kadastrale eigendomsakten van het kadaster op de toestandsdatum 18 februari 2015 

van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) met bijbehorende 
bijgebouwen, opstallen e.d. op de percelen nummers: P 525 en P 526  welke u ook hieronder vindt ingelast (zie 
bijlage 1)   

 
 
Kadastraal bericht eigendom  
                                                                                                                               
                                                                                                                             KADASTER  
 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen  

Betreft:                         SINT OEDENRODE P 525                                                           19-2-2015  
                                     't Achterom 9 5491 XD SINT-OEDENRODE                                9:23:04    
Uw referentie:       2704706 
Toestandsdatum:       18-2-2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

mailto:b.jansen10@chello.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-februari-2015-eigendomakten-aml-van-rooij-van-de-woningen-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-februari-2015-eigendomakten-aml-van-rooij-van-de-woningen-t-achterom-9-9a.pdf
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Kadastraal object  

                          Kadastrale aanduiding:                     SINT OEDENRODE P 525 
                          Grootte:                                             800 m2 
                          Omschrijving kadaster object            WONEN 
                          Locatie:                                              ’t Achterom 9  
                                                                                    5491 XD SINT-OEDENRODE  
                          Herinrichtingsrente                            € 5,28                                 Eindjaar: 2034 
 
Aantekening kadastraal object 

                         LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN 
GEBOUWEN 
 
Publiekrechtelijke beperkingen 

                      Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de  
                      Basisregistratie Kadaster. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gerechtigde 
                      EIGENDOM 
                      De heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij  
Aantekening recht 

                     BURGERLIJKE STAAT GEHUWD  

                     Betrokken persoon: 
                     Mevrouw Johanna Elisabeth Maria van Nunen 

                     't Achterom 9 A  
                     5491 XD SINT-OEDENRODE   
                     (Persoonsgegevens zijn in onderzoek bij GBA) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Einde overzicht 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich 
het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet  
 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Kadastraal bericht eigendom  
                                                                                                                               
                                                                                                                             KADASTER  
 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen  

Betreft:                         SINT OEDENRODE P 526                                                           19-2-2015  
                                    't Achterom 9 A 5491 XD SINT-OEDENRODE                            9:24:13    
Uw referentie:      2704706 
Toestandsdatum:      18-2-2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 
Kadastraal object  

                          Kadastrale aanduiding:                     SINT OEDENRODE P 526 
                          Grootte:                                             7340 m2 
                          Omschrijving kadaster object            BEDRIJVIGHEID (AGRARICH) TERREIN 
(AKKERBOUW) 
                          Locatie:                                              ’t Achterom 9 A 
                                                                                    5491 XD SINT-OEDENRODE  
                          Herinrichtingsrente                            € 45,42                                   Eindjaar: 2034 
 
Aantekening kadastraal object 

                         LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN 
GEBOUWEN 
 
Publiekrechtelijke beperkingen 

                      Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de  
                      Basisregistratie Kadaster. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Gerechtigde 
                      EIGENDOM 
                      De heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij  

 
Aantekening recht 

                     BURGERLIJKE STAAT GEHUWD  

                     Betrokken persoon: 
                     Mevrouw Johanna Elisabeth Maria van Nunen 

                     't Achterom 9 A  
                     5491 XD SINT-OEDENRODE   
                     (Persoonsgegevens zijn in onderzoek bij GBA) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gerechtigde  
                     OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN  

                     Waterschap De Dommel 
                     Bosscheweg 56 
                     5283 WB BOXTEL  
                     Postadres:                                    Postbus: 10001 
                                                                          5280 DA BOXTEL 
                    Zetel:                                             BOXTEL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Einde overzicht 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich 
het rechtvoor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet  
 

 
Daarin kunt u lezen dat A.M.L. van Rooij op 18 februari 2015 de eigenaar was (en nog steeds is) van de 

woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) met bijbehorende 
bijgebouwen, opstallen e.d. op de percelen nummers: P 525 en P 526 (zie: www.dommeldal.eu) als ook van de 
perceelnummers: P 508, P 509, P 510, P 516.     
   
Ondanks het feit dat A.M.L. van Rooij heden op 22 februari 2015 nog steeds de wettige eigenaar is van de 

woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) met bijbehorende 
bijgebouwen, opstallen e.d. op de percelen nummers: P 525 en P 526 (zie: www.dommeldal.eu) als ook van de 
perceelnummers: P 508, P 509, P 510, P 516  
en het feit dat zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen volgens de valselijke GBA gegevens van de 

gemeente Sint-Oedenrode op 22 februari 2015 nog steeds haar domicilieadres heeft op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland); 
en het feit dat in de woningen op het adres  ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) de 

volgende bedrijven en politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode zit gevestigd:                
 

1. 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) (lees uittreksel KvK) 

2. 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)(lees uittreksel KvK); 

3. 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)(lees uittreksel KvK);  

4. 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)(lees uittreksel kvK);  

5. 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) (lees verslag vergadering); 

 
 

http://www.dommeldal.eu/
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/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-camping-en-pensionstal-dommeldal.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/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.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/2-september-2014-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.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/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.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/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.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/images/3-januari-2015-erik-verbeek-nieuwe-secretaris-van-de-groenen-afdeling-sint-oedenrode.jpg
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hebben wij geconstateerd dat vanaf de toetsingsdatum 19 februari 2015 de volgende valselijke gegevens in 
het kadaster van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) met 

bijbehorende bijgebouwen, opstallen e.d. op de percelen nummers: P 525 en P 526 (zie: www.dommeldal.eu) 
als ook van de perceelnummers: P 508, P 509, P 510, P 516 staan opgenomen:  
 

 
Kadastraal bericht eigendom                                                                                                                                
                                                                                                                                  KADASTER  
 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen  

Betreft:                          SINT OEDENRODE P 525                                                           22-2-2015  
                                     't Achterom 9 5491 XD SINT-OEDENRODE                                9:50:08    
Uw referentie:       2704706 
Toestandsdatum:       19-2-2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 object  

                          Kadastrale aanduiding:                     SINT OEDENRODE P 525 
                          Grootte:                                             800 m2 
                          Omschrijving kadaster object            WONEN 
                          Locatie:                                              ’t Achterom 9  
                                                                                    5491 XD SINT-OEDENRODE  
                          Herinrichtingsrente                            € 5,28                                 Eindjaar: 2034 
 
Aantekening kadastraal object 

                         LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN 
GEBOUWEN 
 
Publiekrechtelijke beperkingen 

                      Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de  
                      Basisregistratie Kadaster. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gerechtigde 
                      EIGENDOM 
                      De heer Bernardus Cornelis Maria Jansen 

Ollandseweg 117 
5491 XA SINT-OEDENRODE   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Einde overzicht 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich 
het rechtvoor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet  
 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Kadastraal bericht eigendom                                                                                                                                
                                                                                                                             KADASTER  
 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen  

Betreft:                          SINT OEDENRODE P 526                                                           21-2-2015  
                                      't Achterom 9 A 5491 XD SINT-OEDENRODE                            19:38:55    
Uw referentie:        2704706 
Toestandsdatum:       19-2-2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kadastraal object  

                          Kadastrale aanduiding:                     SINT OEDENRODE P 526 
                          Grootte:                                             7340 m2 
                          Omschrijving kadaster object            BEDRIJVIGHEID (AGRARICH) TERREIN 
(AKKERBOUW) 
                          Locatie:                                              ’t Achterom 9 A 
                                                                                    5491 XD SINT-OEDENRODE  
                          Herinrichtingsrente                            € 45,42                                   Eindjaar: 2034 
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Aantekening kadastraal object 

                         LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN 
GEBOUWEN 
 
Publiekrechtelijke beperkingen 

                      Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de  
                      Basisregistratie Kadaster. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Gerechtigde 
 
                      EIGENDOM 
                      De heer Bernardus Cornelis Maria Jansen 

Ollandseweg 117 
5491 XA SINT-OEDENRODE   

 
 
Aantekening recht 

                     BURGERLIJKE STAAT ONGEHUWD  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gerechtigde  
                     OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN  

                     Waterschap De Dommel 
                     Bosscheweg 56 
                     5283 WB BOXTEL  
                     Postadres:                                    Postbus: 10001 
                                                                          5280 DA BOXTEL 
                    Zetel:                                             BOXTEL     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Einde overzicht 

 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich 
het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet  
 

 
Op 6 februari 2015 heb ik met u persoonlijk daarover telefonisch overleg gehad en u op de hoogte gebracht van 
het feit dat door mr. J.L.G. (Jos) Fleuren over de executieverkoop op 5 februari 2015 valse en onvolledige 
informatie is verstrekt en de executieverkoop is gebaseerd op valselijk opgemaakte veilingvoorwaarden. Ik heb u 
daarbij uitgenodigd op mijn woonadres, tevens hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), 
met de mededeling dat ik u dan van de feitelijke en wettelijke informatie zal voorzien. Daarvan heeft u geen 
gebruik gemaakt, wat ik betreur.    
 
Als vervolg daarop heb ik u, zijnde B.C.M. (Ben) Jansen, bij e-mail d.d. 8 februari 2015 (19:22 uur) letterlijk het 
volgende heeft gesommeerd: 
 

  
Daarnaast hebben wij hiervan een kopie laten toekomen aan:  

- Ben Jansen, wonende op het adres Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, met de 
sommatie om op 9 februari 2015 vóór uiterlijk 10.00 uur te hebben beslist dat door mr. 
J.L.G. (Jos) Fleuren over de executieverkoop op 5 februari 2015 valse en onvolledige 
informatie is verstrekt, waardoor hij afziet van de koop.  

Het bewijs van mijn sommatie aan B.C.M. (Ben) Jansen kunt u lezen in de volgende links met deeplinks aan 
feitelijke en wettelijke onderbouw: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-februari-2015-sommatie-aan-directeur-w-doelwijt-van-wisseborn-
gerechtsdeurwaarders.pdf 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders 

Ik verzoek u nogmaals kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-februari-2015-sommatie-aan-directeur-w-doelwijt-van-wisseborn-gerechtsdeurwaarders.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-februari-2015-sommatie-aan-directeur-w-doelwijt-van-wisseborn-gerechtsdeurwaarders.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders
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Op grond van het feit dat A.M.L. van Rooij heden op 22 februari 2015 nog steeds de wettige eigenaar is van 

de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) met bijbehorende 
bijgebouwen, opstallen e.d. op de percelen nummers: P 525 en P 526 (zie: www.dommeldal.eu) als ook van de 
perceelnummers: P 508, P 509, P 510, P 516  
en het feit dat zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen volgens de valselijke GBA gegevens van de 

gemeente Sint-Oedenrode op 22 februari 2015 nog steeds haar domicilieadres heeft op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland); 
en het feit dat in de woningen op het adres  ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) de 

volgende bedrijven en politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode zit gevestigd:                
 

1. 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) (lees uittreksel KvK) 

2. 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)(lees uittreksel KvK); 

3. 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)(lees uittreksel KvK);  

4. 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)(lees uittreksel kvK);  

5. 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) (lees verslag vergadering); 

sommeer ik hierbij B.C.M. (Ben) Jansen om aan A.M.L. van Rooij vóór uiterlijk 26 februari 2015 op zijn 

woonadres, tevens hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) de van notaris mr. J.L.G. 
(Jos) Fleuren van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen verkregen sleutels van de woningen op het 
adres ’t Achterom 9 en 9A, als ook van bijbehorende opstallen en bijgebouwen te hebben afgegeven, zodat 
eigenaar A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen zijn werkzaamheden voor:  

1. 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) (lees uittreksel KvK) 

2. 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)(lees uittreksel KvK); 

3. 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)(lees uittreksel KvK);  

4. 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)(lees uittreksel kvK);  

5. 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) (lees verslag vergadering); 

 
kan voortzetten nadat de vele containers, door de firma van Kaathoven te Sint-Oedenrode gestolen 
eigendommen van 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. 
en de Politieke Groepering De Groenen (waaronder veel vertrouwelijke stukken en dossiers van cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.) weer kan terugbrengen en zijn teruggeplaatst in de woningen, opstallen en 
bijgebouwen waar ze zijn gestolen.  
 

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/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-camping-en-pensionstal-dommeldal.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/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.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/2-september-2014-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.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/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.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/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.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/images/3-januari-2015-erik-verbeek-nieuwe-secretaris-van-de-groenen-afdeling-sint-oedenrode.jpg
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/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-camping-en-pensionstal-dommeldal.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/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.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/2-september-2014-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.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/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.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/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.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/images/3-januari-2015-erik-verbeek-nieuwe-secretaris-van-de-groenen-afdeling-sint-oedenrode.jpg
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In geval u de van notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren verkregen sleutels van de woningen op het adres ’t Achterom 9 
en 9A, als ook van bijbehorende opstallen en bijgebouwen, vóór uiterlijk 26 februari 2015 niet heeft (laten) 

afgeven op mijn woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), dan zal door A.M.L. van Rooij 
opdracht worden gegeven om de sloten van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A en bijbehorende 
bijgebouwen te vervangen door nieuwe sloten, zodat de daarin gevestigde 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 groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, hun werkzaamheden kunnen 
hervatten. Daarbij zal alle schade op u, zijnde B.C.M. Jansen,  worden verhaald. 
 
Behoudens afgifte van de sleutels van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, als ook van bijbehorende 
opstallen en bijgebouwen, bij A.M.L. van Rooij op zijn woonadres, tevens hoofdverblijfplaats Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (België) vóór uiterlijk 26 februari 2015 gaat de persoon A.M.L. van Rooij, die vanaf 1 

januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen woont op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), ervan uit dat u geen uitvoering geeft aan deze sommatie. 
Wij achten het van groot belang om dat in dit schrijven schriftelijk vast te leggen daar er anders sprake is van het 
bewust toebrengen van schade aan A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote 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 groepering De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode, cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en overige gerechtigden, te beginnen vanaf 26 
februari 2015.    

 
In afwachting van afgifte van de verzochte sleutels vóór uiterlijk 26 februari 2015 op mijn woonadres 

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), verblijf ik: 
 
Hoogachtend;  
A.M.L. van Rooij,  
(vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven).  
 
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. 
 
Bijlage 1 en bijlage 2 (4 blz.) volgen.  

 

 
Omdat B.C.M. (Ben) Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, blijft weigeren te reageren 
op onze hierboven ingelaste sommatiebrief d.d. 22 februari 2015 en hij steeds verder is gegaan met 
zijn gepleegde misdrijven jegens 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, hebben wij aan hem 
daarover bij aangetekende brief d.d. 19 april 2015 de hieronder ingelaste navolgende sommatie laten 
uitgaan, waarop hij tot op de dag van vandaag weigert te reageren, waarmee opzet van deze door 
B.C.M. (Ben) Jansen gepleegde misdrijven feitelijk is bewezen.  
 

              
 
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  

3520 te Zonhoven (België)  

 
Aantekenen en per fax 0413 472176  

en per e-mail: b.jansen10@chello.nl 
 
Aan. B.C.M. Jansen 
Ollandseweg 117 
5491 XA Sint-Oedenrode  
 

 
Ons kenmerk: AvR/19042015/Som                                                           Zonhoven: 19 april 2015 
 

 
Sommatie om als nog te reageren op onze bij aangetekende brief d.d. 22 februari 2015 (kenmerk: 

AvR/22022015/Som) gedane sommatie en om niet meer vernielingen toe te brengen aan de eigendommen 
van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ en de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, waarin J.E.M. van 
Nunen als wonende staat ingeschreven en waarin de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, 

http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/
http://www.degroenen.eu/
mailto:b.jansen10@chello.nl
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Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 
B.V. en de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, zijn gevestigd.  
 

Deze sommatie bevat 3 pagina’s 

 
 
Geacht heer B.C.M. Jansen, 
 
De volgende natuurlijke personen en 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);  

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); 

maken melding van het feit dat u tot op heden (na maar liefst 2 maanden) nog steeds niet heeft gereageerd op 

de bij aangetekende brief d.d. 22 februari 2015 (en fax) verstuurde sommatie, waarin letterlijk het volgende is 
gesommeerd:  
 

 
Sommatie: A.M.L. van Rooij sommeert B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode om op 
grond van de inhoud van deze sommatie vóór uiterlijk 26 februari 2015 de van notaris mr. J.L.G. (Jos) 

Fleuren van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen verkregen sleutels van de woningen op het adres 
’t Achterom 9 en 9A, als ook van bijbehorende opstallen en bijgebouwen, te hebben (laten) afgeven op mijn 
woonadres, tevens hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).  
 

 
De schade als gevolg daarvan voor de wettige eigenaar A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen, Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., 
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de 
huurders van de paardenboxen van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, zijn politieke partij De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode en alle overige daaraan verbonden rechtspersonen beloopt tot op heden in de 
honderdduizenden euro’s, welke door de onwettige eigenaar B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-
Oedenrode is veroorzaakt als gevolg van het feit dat door uw toedoen de volgende natuurlijke persoon en 
rechtspersonen hun bedrijven niet meer in werking kunnen hebben en geen post meer kan worden ontvangen 
door: 

1. J.E.M. van Rooij van Nunen op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, de woning 

waarop zij tot op de dag van vandaag nog steeds staat geregistreerd als de woning waarin zij woont; 
2. Camping en Pensionstal Dommeldal, met ondernemingsnummer: 57035032 , gevestigd op het adres 

’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, welke nog steeds in 
de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode zijn gevestigd; 

3. 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, welke nog steeds in de woningen op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode zijn 
gevestigd; 

4. 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, 
welke nog steeds in de woningen op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode zijn gevestigd; 

5. 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 
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als voorzitter A.M.L. van Rooij, welke nog steeds in de woningen op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode zijn gevestigd; 

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, welke nog steeds in de woningen op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode zijn gevestigd; 

 
Bovenop de hierboven reeds aangerichte schade die volledig aan u valt toe te schrijven, daar die het gevolg is 
van uw weigering om te reageren op de in onze bij aangetekende brief d.d. 22 februari 2015 (kenmerk: 
AvR/22022015/Som) gedane sommatie, zijn wij in het bezit gekomen van de bewijzen:  

1. dat u vernielingen heeft aangericht aan de afrastering die toebehoort aan Camping en Pensionstal 
Dommeldal;  

2. dat u de grond heeft bewerkt die niet bewerkt mocht worden, die toebehoort aan Camping en 
Pensionstal Dommeldal;  

3. dat u twee paarden heeft gestald in twee paardenboxen die toebehoren aan Camping en Pensionstal 
Dommeldal;  

 
Camping en Pensionstal Dommeldal als eigenaar van de afrastering, paardenboxen, als ook de bedrijven 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
en de politieke partij De Groenen gaan door met hun werkzaamheden, zodra hun gestolen eigendommen zijn 
teruggebracht.  
 
Van deze door B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, gepleegde misdrijven zal zowel in 
Nederland als ook België strafaangifte worden gedaan. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie 
van deze sommatie worden overlegd. 
 
Sommatie:  

 
Hierbij sommeren wij u, zijnde B.C.M. Jansen, om als nog te reageren op onze bij aangetekende brief d.d. 22 
februari 2015 (kenmerk: AvR/22022015/Som) gedane sommatie. Tevens sommeren wij u om niet meer 
vernielingen toe te brengen aan de eigendommen van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ en de woningen op 
het adres ’t Achterom 9-9A, waarin J.E.M. van Nunen als wonende staat ingeschreven en waarin 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, afdeling Sint-Oedenrode, zijn 
gevestigd en om de paarden te verwijden uit de stal en ondergetekenden dat bij aangetekende brief naar 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgie) vóór uiterlijk 25 april 2015 schriftelijk te hebben bevestigd. Ook 

de bevestiging hiervan aan 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, 
afdeling Sint-Oedenrode, dient u te verzenden aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
omdat u de brievenbussen op hun vestigingsadressen ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
onrechtmatig heeft afgesloten.        
 
Hoogachtend;  
   
A.M.L van Rooij                                                  J.E.M. van Rooij van Nunen 
Hazendansweg 36A                                           Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven (België)                                     3520 Zonhoven (België)      
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.                        Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                Voor deze A.M.L. van Rooij  
 
Van Rooij Holding B.V.,                                        Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                  Voor deze A.M.L. van Rooij 
 
Politieke Groepering De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode;                                                      
Voor deze A.M.L. van Rooij  
 
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. 

 

 
Dit alles is veroorzaakt door uitspraken van de rechtbank Oost-Brabant op regie van de gemeente 
Sint-Oedenrode en de gemeente Heusden.  
 

http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/
http://www.degroenen.eu/
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Als gevolg daarvan heeft de rechtbank Oost-Brabant van PostNL B.V. onder bestuursvoorzitter 
H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen een grote criminele organisatie gemaakt, waarvan niet alleen 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., de politieke Partij De Groenen, cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en 
overige betrokken personen en bedrijven het slachtoffer zijn maar ook de rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hasselt, het Hof van beroep te Antwerpen, Hof van Cassatie van België, de Raad van State 
van België, de rechtbank Oost-Brabant, de rechtbank Zeeland-West-Brabant, de rechtbank Den Haag, 
het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, het gerechtshof Den Haag, de Raad van State in Nederland, de 
Belgische Staat, de Staat der Nederlanden en nog veel meer. Al deze misdaad en daarmee 
onlosmakelijk verbonden schade is door de rechtbank Oost-Brabant veroorzaakt. Wat de rechtbank 
Oost-Brabant daarmee allemaal heeft aangericht kunt u lezen in de volgende wrakingsgrond:  
 
4

e
 wrakingsgrond.    

 
Bijgevoegd vindt u ons hieronder ingelaste sommatieverzoek d.d. 14 mei 2015 aan bestuursvoorzitter 
H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen (CEO) van PostNL B.V.    
 

    
A.M.L. van Rooij en  
J.E.M. van Rooij van Nunen e.a.  
Vanaf 1 januari 2011 wonende op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A 
3520 Zonhoven (België). 

 

 

 

Aantekenen   
 
Aan: H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen.  
CEO PostNL B.V.   
Postbus 30250, 2500 GG Den Haag  
(e-mail: herna.verhagen@postnl.nl) 

Zonhoven: 14 mei 2015  
Ons kenmerk: AvR/JvN/14052015/Som  
 

 
Sommatie aan bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen (CEO) van PostNL B.V. om op grond van de 
inhoud van dit schrijven vóór uiterlijk 23 mei 2015 te hebben beslist: 

 
1. dat de adressen van de volgende bedrijven en politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, 

volledig juist en correct zijn:  

 Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032,  

vanaf 1 januari 2012 gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland);  

 Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 1998 

gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland); 

 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);  

 Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, vanaf 

14 januari 2010 gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);  
 

2. dat PostNL B.V. met hun berichtgeving “adres onvolledig / onjuist” aan het Hof van beroep te 
Antwerpen, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen, als antwoord op hun gedane Kennisgeving rechtsdag 
–art. 838 al. 2 Ger. W. aan Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen op bovengenoemde juiste adressen 
valsheid in geschrift heeft gepleegd.  

 
3. dat als gevolg van deze door PostNL B.V. gepleegde valsheid in geschrift Camping en Pensionstal 

“Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De 
Groenen op bovengenoemde juiste adressen al maandenlang geen post meer hebben ontvangen. 

De schade die PostNL B.V. daarbij heeft aangericht bij Camping en Pensionstal “Dommeldal’, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen, waarvan 
A.M.L. van Rooij enig zaakvoerder, directeur, bestuurder en voorzitter is, als ook bij haar cliënten, 
politieke partijgenoten en overige betrokkenen, waaronder de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt, het Hof van beroep te Antwerpen, Hof van Cassatie van België, de Raad van State van 
België en de rechtbank Oost-Brabant, de rechtbank Zeeland-West-Brabant, de rechtbank Den Haag, 
het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, het gerechtshof Den Haag en de Raad van State in Nederland, 
gaat naar verwachting miljoenen euro’s belopen en heeft daarbij de gehele rechtspraak in Nederland 

http://www.postnl.nl/over-postnl/over-ons/bestuur/raad-van-bestuur/
mailto:herna.verhagen@postnl.nl
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en België uitgeschakeld, waarin het juridisch adviesbureau Ecologisch Kennis Centrum B.V. is 
gemachtigd en/of waarin Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen zijn betrokken. Wij stellen PostNL B.V. voor 
al deze schade volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.  
 

4. dat PostNL B.V. hiermee in zeer ernstige mate de tien principes van het Global Compact met 
betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie heeft overtreden, 
zoals  die bij brief d.d. 5 december 2012 door bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen (CEO) 
is kenbaar gemaakt aan mr. H.E. Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.  
 

Daar als gevolg daarvan de schade voor alle betrokkenen, waaronder de Belgische en Nederlandse Staat, 
naar verwachting dagelijks met honderdduizenden euro’s oploopt sommeren wij u om vóór uiterlijk 23 mei 
2015 te hebben beslist dat PostNL B.V. met hun berichtgeving “adres onvolledig / onjuist” aan het Hof van 

beroep te Antwerpen, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen, valsheid in geschrift heeft gepleegd en dat de door 
het Hof van beroep te  Antwerpen gebruikte adresgegevens voor Camping en Pensionstal “Dommeldal’, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen volledig juist en 
correct waren. 

 
Deze sommatiebrief bevat 8 blz. met 3 stukken (7 blz.), totaal: 15 blz. . 

 
 
Geachte bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen, 
 
De volgende natuurlijke personen en 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);  

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); 

 
maken u hierbij kenbaar dat zij verrast waren met de volgende brieven d.d. 11 mei 2015 (rolnummer: 
2015/AR/865) van het Hof van beroep van Antwerpen aan Van Rooij Adrianus (A.M.L. van Rooij) en 
Van Nunen Johanna (J.E.M. van Nunen) op onze hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België), waarin letterlijk het volgende staat geschreven (Stuk 1 en Stuk 2): 
 

 

Hof van beroep te Antwerpen 
Burgerlijke griffie, Gerechtsgebouw, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen 
Algemeen +32 3 247 97 11 
www.juridat.be/beroep/antwerpen 

2015/AR/865 

Mijnheer VAN ROOIJ Adrianus 
Hazendansweg 36A 3520 ZONHOVEN 
----------------------------------------------------- 
Mevrouw VAN NUNEN Johanna, 
Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven 
 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen
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uw kenmerk ons kenmerk Antwerpen 

 rolnummer 2015/AR/865 11 mei 2015 
 
   bijlage(n)      Rechtstreeks          fax 

      +32 3 247 97 31          +32 3 247 97 86 
 
 

Mevrouw, Mijnheer 
 
Hierbij heb ik de eer u mede te delen dat in bovenvermelde zaak de/het Kennisgeving rechtsdag - art. 838 al. 2 
Ger. W. - WRAKING NIET kon besteld worden aan: 
 
CAMPING EN PENSIONSTAL DOMMELDAL op het aangeduide adres: t'Achterom 9-9A, 5491 XD - SINT-
OEDENRODE, NEDERLAND. De plaatselijke postdienst meldt  hieromtrent: Adres onvolledig/onjuist. 

 
HET ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM BV op het aangeduide adres: tAchterom 9A, 5491 XD -SINT-
OEDENRODE, NEDERLAND. De plaatselijke postdienst meldt hieromtrent: Adres onvolledig/onjuist. 

 
VAN ROOIJ HOLDING BV op het aangeduide adres: ’ t Achterom 9A, 5491 XD - SINT-OEDENRODE, 
NEDERLAND. De plaatselijke postdienst meldt hieromtrent: Adres onvolledig/onjuist. 

 
 
POLITIEKE GROEPERING DE GROENEN op het aangeduide adres: ‘t Achterom 9, 5491 XD - SINT- 

OEDENRODE, NEDERLAND. De plaatselijke postdienst meldt hieromtrent: Adres onvolledig/onjuist. 
 
 
Mag ik u om aangeduide reden verzoeken mij het juiste adres mede te delen. 

 

 
 

 

 
Daarin worden wij met betrekking tot onze bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen (afdeling Sint-
Oedenrode) beticht van het volgende:  
 
  “Mag ik u om aangeduide reden verzoeken mij het juiste adres mede te delen.” 
 
Dit terwijl wij aan het Hof van beroep te Antwerpen de juiste adressen hebben doorgegeven maar 
door de plaatselijke postdienst onder uw verantwoordelijkheid als bestuursvoorzitter letterlijk het 
volgende is gemeld aan het Hof van Beroep van Antwerpen:  
 

“De plaatselijke postdienst meldt hieromtrent: Adres onvolledig/onjuist.”  
        
Met de berichtgeving “adres onvolledig / onjuist” aan het Hof van beroep te Antwerpen, Waalsekaai 
35A, 2000 Antwerpen, als antwoord op hun gedane kennisgeving rechtsdag –art. 838 al. 2 Ger. W. 
aan Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., 
Politieke Groepering De Groenen heeft PostNL B.V. onmiskenbaar valsheid in geschrift gepleegd.  
 
Deze door PostNL B.V. gepleegde valsheid in geschrift aan het Hof van beroep te Antwerpen geeft 
een verklaring voor het feit dat Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen op bovengenoemde juiste adressen 
al maandenlang geen post meer hebben ontvangen. De schade die PostNL B.V. daarbij heeft 
aangericht bij Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij 
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Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen, waarvan A.M.L. van Rooij enig zaakvoerder, 
directeur, bestuurder en voorzitter is, als ook bij haar cliënten, politieke partijgenoten en overige 
betrokkenen, waaronder de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, het Hof van beroep te 
Antwerpen, Hof van Cassatie van België, de Raad van State van België en de rechtbank Oost-
Brabant, de rechtbank Zeeland-West-Brabant, de rechtbank Den Haag, het gerechtshof ’s-
Hertogenbosch,, het gerechtshof Den Haag en de Raad van State in Nederland gaat naar verwachting 
miljoenen euro’s bedragen en heeft daarbij de gehele rechtspraak in Nederland en België 
uitgeschakeld, waarin het juridisch adviesbureau Ecologisch Kennis Centrum B.V. is gemachtigd en/of 
waarin Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V., Politieke Groepering De Groenen zijn betrokken. Wij stellen PostNL B.V. voor al deze schade 
volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Aan al deze betrokkenen zal dan ook een kopie van deze 
sommatiebrief worden verstuurd met het verzoek om alle bij hen aangerichte schade te verhalen op 
PostNL B.V. Ook zal onze accountant hierover onverwijld worden geïnformeerd. 
 
Dat onze aan het Hof van beroep te Antwerpen doorgegeven adressen juist zijn is bij de gemeente 
Sint-Oedenrode en de Kamer van Koophandel te Eindhoven bekend. Het verbaast ons dan ook dat 
uw plaatselijke postdienst hierover toch de berichtgeving “adres onvolledig / onjuist” naar het Hof 
van beroep te Antwerpen heeft laten uitgaan.  
 
Dat uw plaatselijke postdienst met de berichtgeving “adres onvolledig / onjuist” aan het Hof van 
beroep te Antwerpen valsheid in geschrift heeft gepleegd, wordt bevestigd door de Belgische Raad 
van State - die in de zaak met als rolnummer: G/A 215.065 / VII – 393324, voorafgaande aan de 
domiciliekeuze van onze bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) op onze 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven (België), hiernaar onderzoek heeft verricht - 
waarna voor het in behandeling nemen ervan aan betreffende bedrijven en politieke partij De Groenen 
om betaling van vier maal € 200,- aan griffierecht is verzocht, welke tijdig is betaald en waarvan u 
betreffende vier brieven d.d. 20 februari 2015 van de Belgische Raad van State als bewijzen vindt 
bijgevoegd (Stuk 3). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald 
en ingelast te beschouwen.  
 
Wij zullen van dit schrijven aan het Hof van Beroep van Antwerpen dan ook onverwijld een kopie laten 
toekomen met het verzoek betreffende zaak met rolnummer: 2015/AR/865 en alle andere daar in 
behandeling zijnde zaken voor onbepaalde tijd op te schorten en pas weer in behandeling te nemen 
nadat de door het Hof van beroep te Antwerpen nogmaals te versturen uitnodigingsbrieven aan:  

1. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  

2. 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);  

3. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland); 

4. 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); 

ter plaatse door A.M.L. van Rooij als zaakvoerder, directeur, bestuurder en voorzitter van de bedrijven 
Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en de 
Politieke Groepering De Groenen zijn ontvangen.  
 
Benevens het Hof van beroep te Antwerpen zullen wij ook de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, 
het Hof van Cassatie van België, de Raad van State van België, de rechtbank Oost-Brabant, de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, de rechtbank Den Haag, het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, het 
gerechtshof Den Haag en de Raad van State in Nederland, de Belgische Staat en de Staat der 
Nederlanden hiervan onverwijld in kennis stellen met de sommatie alle lopende zaken waarin het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. als gemachtigde optreedt en/of waarin Camping en Pensionstal 
“Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en de Politieke Groepering De 
Groenen zijn betrokken voor onbepaalde tijd op te schorten en pas voort te zetten vanaf het moment 
door A.M.L. van Rooij als zaakvoerder, directeur, bestuurder en voorzitter van de bedrijven Camping 
en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en de Politieke 
Groepering De Groenen op hun vestigingsplaats de adressen ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode de post weer krijgt aangeboden en kan ontvangen.   
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Bijzonder in dit alles is dat hoogst verantwoordelijk bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen 
afkomstig is uit het kerkdorp Nijnsel binnen de gemeente Sint-Oedenrode en aan haar in 2014 nog de 
prijs als Machtigste Vrouw van 2014 is uitgereikt, waarvan u het bewijs vindt bijgevoegd in het 
hieronder ingelaste artikel van 24 november 2014 in de MooiRooi krant van Sint-Oedenrode.    
 

 

 
Nijnselse verkozen tot ‘Machtigste Vrouw van 2014’ 
 
 

 
 
ma 24 nov 2014, 18:06  
 
Sint-Oedenrode - De van oorsprong Nijnselse zakenvrouw, Mr. drs. Herna Verhagen, is door het 
maandblad Opzij uitgeroepen tot de Machtigste Vrouw van 2014. Verhagen is voorzitter van de 
raad van bestuur van PostNL. In Nederland zijn er maar twee vrouwen die een beursgenoteerd 
bedrijf leiden. Verhagen is er één van.  
 
Vorige week maandagavond werd de jaarlijkse lijst van ‘100 Machtigste Vrouwen’ gepresenteerd 
door het tijdschrift. Voorzitter van de jury is de oud VVD minister Sybilla Dekker. Zij gaf haar mening 
over Verhagen. Ze vindt dat de oud-Nijnselse direct bij haar aanstelling haar stempel drukte door 
een voorgenomen en zeer omstreden reorganisatie terug te draaien. Daarnaast besteedt ze veel 
aandacht aan diversiteit, zo luidde het oordeel van Dekker.  
 

 
Het moet voor u als machtigste vrouw, opgegroeid in de gemeente Sint-Oedenrode, dan ook niet 
moeilijk zijn om bij de plaatselijke postdienst en de gemeente Sint-Oedenrode te regelen dat met 
betrekking tot de op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD gevestigde bedrijven  Camping en 
Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en de Politieke 
Groepering De Groenen de postverzending weer in orde komt. Dit des te meer u dat tegenover 
secretaris-generaal mr. H.E. Ban Ki-moon van de Verenigde Naties wettelijk verplicht bent vanwege 
uw bij brief d.d. 5 december 2012 afgegeven ondersteuning van de tien principes van het Global 
Compact met betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie, welke u 
hieronder vindt ingelast (Stuk 4):  
 

 
 
Mr. H.E. Ban Ki-moon  
Secretary-General 
United Nations 
New York, NY 10017 
USA   
 
 

  
 
5 December 2012  
 
Our reference                                               Your reference 
 
Subject                 Entry Letter foor Global Compact  
 

http://www.mooirooi.nl/
http://www.google.be/url?url=http://realestate.postnl.nl/over/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=alRXVcyzI8uVsAGNwYDACg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF_nxUgHhB_o0ixRYSwN2h7Myj1ug
http://www.google.be/url?url=http://www.barefootcollege.org/un-secretary-general-ban-ki-moon-addresses-world-energy-congress-2013/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=HFVXVdvdOsGysgGcsICYDA&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNEcxHp21aMMCxW4S3HmME9ujUe5LQ
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Dear Mr. Secretary-General, 
 
I am pleased to confirm that PostNL B.V. supports the ten principles of the Global Compact with 
respect to human rights, labour, environment and anti-corruption. 
With this communication, we express our intent to advance those principles within our sphere of 
influence. 
 
We are committed to making the Global Compact and its principles part of the strategy, culture and 
day-to-day operations of our company, and to engaging in collaborative projects which advance the 
broader development goals of the United Nations, particularly the Millennium Development Goals. 
PostNL will make a clear statement of this commitment to our stakeholders and the general public. 
 
We recognize that a key requirement for participation in the Global Compact is the annual 
submission of a Communication on Progress (COP) that describes our company’s efforts to 
implement the ten principles. We support public accountability and transparency, and therefore 
commit to report on progress within one year of joining the Global Compact, and annually thereafter 
according to the Global Compact COP policy. 
 

 
Sincerely yours,  

 
Ms. H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen 
CEO PostNL B.V.  
 

 
Uiteraard zullen wij dan ook middels verzending van een kopie van deze sommatie aan u, secretaris-
generaal mr. H.E. Ban Ki-moon van de Verenigde Naties, als ook onze accountant, hiervan onverwijld 
in kennis stellen, als ook van uw beslissing daarop.  
 

Omdat bovengenoemd handelen van de plaatselijke postdienst in Sint-Oedenrode het gevolg is van 
het overtreden van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieuregels en grensoverschrijdende 
corruptie, waarvoor u als bestuursvoorzitter persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk bent, heeft u 
in zeer ernstige mate gehandeld in strijd met uw bij brief d.d. 5 december 2012 afgegeven 
ondersteuning aan secretaris-generaal mr. H.E. Ban Ki-moon van de Verenigde Naties. De mens en 
milieu vernietigende gevolgen daarvan voor meer dan 11 miljoen Belgen zijn zo ernstig dat wij een 
kopie van deze sommatie onverwijld hebben laten toekomen aan:  

- Charles Michel, Eerste Minister (info@premier.fed.be); 
- Jan Jambon, Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast 

met Grote Steden en de Regie der gebouwen kabinet.jambon@ibz.fgov.be); 
- Koen Geens, minister van Justitie (info.kabinet@just.fgov.be); 
- Didier Reynders, Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken 

(contact.reynders@diplobel.fed.be); 
- Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van werk, Economie en Consumenten, belast met 

Buitenlandse Handel (info@peeters.fed.be);  
- Alexander De Croo, Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale 

Agenda, Telecom-municatie en Post (info@decroo.fed.be);  
- Johan Van Overveldt, Minister van Financiën (info@kcfin.be);  
- Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

(Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be);  
- Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale 

Maatschappij der Belgische spoorwegen (Jacqueline.Galant@galant.fed.be); 
- Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en 

Maatschappelijke Integratie (info@borsus.fgov.be);  
- Hervé Jamar, Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij (info@jamar.fed.be); 
- Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@premier.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf
mailto:kabinet.jambon@ibz.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf
mailto:info.kabinet@just.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:contact.reynders@diplobel.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@peeters.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@decroo.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf
mailto:info@kcfin.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:Jacqueline.Galant@galant.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-willy-borsus-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@borsus.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@jamar.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
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(info@marghem.fed.be);  
- Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen (info@bacquelaine.fed.be);  
- Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken (kabinet@mod.mil.be);  
- Siegfried Bracke, Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

(siegfried.bracke@dekamer.be);  
- Christine Defraigne, Voorzitter senaat (cdefraigne@presidium.senate.be);   
 

Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) 
Verhagen (CEO) van PostNL B.V. om vóór uiterlijk 23 mei 2015 te hebben beslist: 
 

1. dat de adressen van de volgende bedrijven en politieke partij De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode, volledig juist en correct zijn:  

 Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032,  vanaf 1 januari 2012 gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);  

 Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 
maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland); 

 Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland 

 Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
vanaf 14 januari 2010 gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode 
(Nederland);  

 
2. dat PostNL B.V. met hun berichtgeving “adres onvolledig / onjuist” aan het Hof van beroep 

te Antwerpen, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen, als antwoord op hun gedane Kennisgeving 
rechtsdag –art. 838 al. 2 Ger. W. aan Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen op 
bovengenoemde juiste adressen valsheid in geschrift heeft gepleegd.  
 

3. dat als gevolg van deze door PostNL B.V. gepleegde valsheid in geschrift Camping en 
Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke 
Groepering De Groenen op bovengenoemde juiste adressen al maandenlang geen post 
meer hebben ontvangen en dat door PostNL B.V. al deze bij Camping en Pensionstal 
“Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Politieke Groepering 
De Groenen aangerichte schade, waarvan A.M.L. van Rooij enig zaakvoerder, directeur, 
bestuurder en voorzitter is, als ook alle bij haar cliënten, politieke partijgenoten en overige 
betrokkenen aangerichte schade, waaronder de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, het 
Hof van beroep te Antwerpen, Hof van Cassatie van België, de Raad van State van België en 
de rechtbank Oost-Brabant, de rechtbank Zeeland-West-Brabant, de rechtbank Den Haag, het 
gerechtshof ’s-Hertogenbosch,, het gerechtshof Den Haag, de Raad van State in Nederland, 
de Belgische Staat en de Staat der Nederlanden, welke naar verwachting miljoenen euro’s 
gaat belopen zal vergoeden.  
 

4. dat PostNL B.V. hiermee in zeer ernstige mate de tien principes van het Global Compact met 
betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie heeft 
overtreden, zoals die bij brief d.d. 5 december 2012 door bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. 
(Herna) Verhagen (CEO) zijn kenbaar gemaakt aan mr. H.E. Ban Ki-moon, Secretaris-
Generaal van de Verenigde Naties.  
 

In geval vóór uiterlijk 23 mei 2015 niet positief is beslist op deze sommatie zal tegen PostNL B.V., 

haar bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen en haar Chief Financial Officer J. P. P. (Jan) 
Bos strafaangifte worden gedaan. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van deze 

sommatie worden overlegd. 
In afwachting van de hierboven verzochte beslissing van PostNL B.V., namens deze   
bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen, vóór uiterlijk 23 mei 2015, verblijven wij;  
 
Hoogachtend; 
   
 

mailto:info@marghem.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@bacquelaine.fed.be);
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:kabinet@mod.mil.be);
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:siegfried.bracke@dekamer.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:cdefraigne@presidium.senate.be
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A.M.L van Rooij                                                  J.E.M. van Rooij van Nunen 
Hazendansweg 36A                                           Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven (België)                                     3520 Zonhoven (België)      
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.                        Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                Voor deze A.M.L. van Rooij  
 
Van Rooij Holding B.V.,                                        Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                  Voor deze A.M.L. van Rooij 
 
 
Politieke Groepering De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode;                                                      
Voor deze A.M.L. van Rooij  
 
 
Bijbehorende Stukken:  

 
Stuk 1 ( 1 blz.)  Stuk 2 ( 1 blz.) Stuk 3 ( 4 blz.) Stuk 4 ( 1 blz.) 

 
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 nadere stukken 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. 
 

 
Hiermee is het bewijs geleverd dat de rechtbank Oost-Brabant met haar uitspraken onder dictatoriale 
aansturing van de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden van de machtigste vrouw van Nederland 
in 2014 een vrouw heeft gemaakt die in zeer ernstige mate haar tegenover secretaris-generaal mr. 
H.E. Ban Ki-moon van de Verenigde Naties bij brief d.d. 5 december 2012 afgegeven ondersteuning 
van de tien principes van het Global Compact met betrekking tot mensenrechten, 
arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie heeft overtreden.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------- 
 
Op grond van bovengenoemde wrakingsgronden sommeren wij de wrakingkamer van de rechtbank 
Oost-Brabant (om niet medeplichtig te worden aan de hierboven beschreven feitelijk bewezen zware 
georganiseerde misdaad veroorzaakt door de rechtbank Oost-Brabant) om de behandeling van dit 
wrakingsverzoek, waarin vervangend rechter  
 

 mr. J.D. Streefkerk.    
 
vóór de behandeling ter zitting op donderdag  21 mei 2015 om 9:15 uur is gewraakt op te schorten 
en  het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, voor deze haar directeur A.M.L. van Rooij, een nader termijn te vergunnen van zes 
weken voor de inhoudelijke motivering van dit wrakingsverzoek te rekenen vanaf het moment:   
 

 A.M.L. van Rooij zijn door de gemeente Sint-Oedenrode, in samenspanning met de gemeenten 
Heusden (Nederland) en de gemeente Zonhoven (België) afgenomen EU-burgerschap weer 
terug heeft verkregen en vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 zijn uitgeschreven uit de GBA van de 
gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) en zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de 
gemeente Zonhoven en het Rijksregister van België en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2011 over een Belgische identiteitskaart beschikken en met terugwerkende kracht vanaf 11 juli 
2013 (voor A.M.L. van Rooij) en 19 januari 2014 (voor J.E.M. van Rooij van Nunen) over een 
rechtsgeldig Nederlands paspoort beschikken. 

 

http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/
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 Van Kaathoven Logistics B.V. de in 12 of 13 containers gestolen 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 heeft teruggebracht op de plaats waar Van 
Kaathoven Logistics B.V.  deze eigendommen 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. 
 

 B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode de op 18 februari 2015 met de hulp 
van het Kadaster en de gemeente Sint-Oedenrode onwettig verkregen sleutels van de woningen 
op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), waarin ook het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 
B.V . zitten gevestigd heeft overhandigd aan de wettig eigenaar A.M.L. van Rooij op zijn 
woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).  
 

 Bestuursvoorzitter H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen (CEO) van PostNL B.V. ervoor heeft gezorgd 
dat aan Camping en Pensionstal “Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij 
Holding B.V., Politieke Groepering De Groenen op hun vestigingsplaats op het adres ’t Achterom 
9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode weer post kan worden bezorgd en A.M.L. van Rooij als 
zaakvoerder, directeur, bestuurder en voorzitter van de bedrijven Camping en Pensionstal 
“Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en de Politieke 
Groepering De Groenen betreffende post, waaronder aangetekende stukken, ter plaatse kan 
ontvangen.  

 
omdat het inhoudelijk motiveren van dit wrakingsverzoek door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. die 
wordt aangestuurd door haar directeur A.M.L. van Rooij, die in geen enkel land en/of gemeente 
binnen de Europese Unie staat ingeschreven, die niet beschikt over een identiteitskaart in het land 
waar hij woont, die niet beschikt over een rechtsgeldig Nederlands paspoort, het bedrijf waarvan Van 
Kaathoven Logistics B.V. alle eigendommen heeft gestolen, waarvan B. C. M. Jansen, Ollandseweg 
117, 5491 XA Sint-Oedenrode zelfs het kantoor (waar het staat ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel) als ook bijbehorende brievenbussen, met de hulp van de gemeente Sint-Oedenrode, op 
onwettige wijze in beslag heeft genomen en waar de plaatselijke postdienst geen post meer bezorgt 
niet meer in de mogelijkheid verkeert om nog werkzaamheden te verrichten tot het moment alles weer 
rechtmatig is gecorrigeerd en wel op de grond van de in dit wrakingsverzoek gemotiveerde gronden.  
 
In afwachting van uw hierboven verzochte beslissing op een zo kort mogelijke termijn, verblijven wij; 
 
Hoogachtend, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode   
Voor deze 
 
Ing.  A.M.L. van Rooij  
Directeur 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)  
 
Bijbehorende stukken:  

- Bijlage 1: Blz. 1 van onze op 30 april 2015 (met ontvangstempel) bij de rechtbank Oost-
Brabant bij brief d.d. 29 april 2015 ingediende nadere stukken met verzoek tot uitstel (1 blz.); 

- Bijlage 2: De uitnodigingsbrief d.d. 4 mei 2015 van de rechtbank Oost-Brabant voor de 
behandeling ter zitting op 21 mei 2015 om 9.15 uur, met daarin vermeld dat rechter mr. J.D. 
Streefkerk (andere rechter) deze zaak behandeld (2 blz.);      

 
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 nadere stukken 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. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/universalfederationback/philips/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
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AANTEKENEN 

De heer P.F.M. Schreuder 
Haarsteegsestraat 97 

5254 JP Haarsteeg  

Postbus 55  

6500 AB Nijmegen 

Kantoor Stelle Maris 

Van Schaek Mathonsingel 4 

6512 AN Nijmegen 

T +31T +31(0)24 381 31 31  

F +31 (0)24 322 20 74 

www.dirkzwager.nl  

 

F 

 

  

 

F +31 

 
Dat deze binnen de gemeente Heusden geïnfiltreerde partijpolitieke criminaliteit jegens appellanten 
(Schreuder c.s.) extreem groot is wordt door de gemeente Heusden bij aangetekende brief d.d. 13 mei 
2015 (dossiernummer: 5032820) van haar advocaat H. Zeilmaker van Dirkzwager advocaten & 
notarissen te Nijmegen aan P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg schriftelijk 
bevestigd, welke u vindt bijgevoegd  (zie productie 5). In deze brief d.d. 13 mei 2015 staat letterlijk 
het volgende geschreven:  
 

 
 
 
 
 
 
 

             Datum                           13 mei 2015  
Van                                H. Zeilmaker, advocaat 
Inzake                           gemeente Heusden/uitbetaling voorschot op schadeloosstelling  
Dossiernummer           5032820 
Telefoonnummer         (024) 381 31 86 
Faxnummer                  (024) 3602 60 26 
E-mailadres                  zeilmaker@dirkzwager.nl  

 
 

Geachte heer Schreuder,  
 
De rechtbank Oost-Brabant heeft bij vonnis van 22 april 2015 de onteigening uitgesproken van een 
perceel waarvan u voor 1/3 eigenaar bent. Voor de onteigening van uw perceel zal de gemeente u 
volledig schadeloos stellen; de onteigeningsrechter zal de aan u en uw broers als mede-eigenaren 
verschuldigde schadeloosstelling op advies van de benoemde deskundige vaststellen. 
Vooruitlopend op deze procedure zal de gemeente Heusden een voorschot op de schadeloosstelling aan 
u uitbetalen. De rechtbank heeft dit voorschot vastgesteld op 100% van het door de gemeente 
aangeboden bedrag van € 107.000,--. 

 
De gemeente zal aan u en ieder van uw broers -de heren C.A.P.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder- 
1/3 van het voorschot, dus het bedrag van € 35.667,-- overmaken. Wij zullen dit bedrag overmaken op 
het rekeningnummer van u dat bij de gemeente bekend is, namelijk: NL 29 INGB 0001088808. 

Indien dit rekeningnummer inmiddels niet langer juist is, of indien u wenst dat de gemeente het bedrag op 
een andere bankrekening overmaakt, krijgen wij graag uiterlijk 21 mei 2015 opgave van dit andere 

rekeningnummer. Bij het uitblijven van uw bericht zal de gemeente het voorschot naar het haar bekende 
rekeningnummer overmaken. 
 
Ik vertrouw u hiermee voldoende geïnformeerd. 

 
Met vriendelijke groet, 
Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.  
 

 
 
 
 

 

         
Hiermee is het bewijs geleverd dat een ‘anoniem persoon’ binnen de gemeente Heusden opdracht 
heeft gegeven aan hun advocaat H. Zeilmaker van Dirkzwager advocaten & notarissen te Nijmegen 
om uiterlijk op 21 mei 2015 een bedrag van € 107.000,-- over te maken op de bij de gemeente 

http://www.dirkzwager.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-mei-2015-brief-van-advocaat-h-zeilmaker-aan-p-schreuder-over-wijksestraat-3.pdf
mailto:zeilmaker@dirkzwager.nl
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/dirkzwager-advocaat-mr-hanna-zeilmaker


46 
© 

bekende rekeningen van appellanten P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder,  
zonder hun voorafgaande toestemming, met de voorkennis en wetenschap dat hierop op 21 mei 
2015 om 11.30 uur dit verzoek om het treffen van voorlopige voorziening loopt bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit alles vindt plaats met misbruik van 
gemeenschapsgeld.  

 
Toelichtende notitie. 
 
Als gevolg van de hierboven feitelijk bewezen door de gemeenten Heusden en Sint-Oedenrode 
gepleegde misdrijven heeft de tegenpartij die deze misdrijven heeft gepleegd weten te realiseren dat 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V., voor deze A.M.L. van Rooij, appellanten (Schreuder c.s.) niet 
kan verdedigen tegenover behandelend voorzitter Mr. C.J. Borman van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State in het bijzijn van de tegenpartij (de gemeente Heusden) 
die dat heeft veroorzaakt, waardoor er van onafhankelijke rechtspraak van de Raad van State geen 
sprake meer kan zijn als daaraan wordt toegegeven. De gemeente Heusden (tegenpartij) heeft als 
gevolg van deze partijpolitieke criminaliteit vanuit de gemeenten Heusden en Sint-Oedenrode het voor 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze A.M.L. van Rooij, onmogelijk gemaakt, om als 
gemachtigde appellanten (Schreuder c.s.) te verdedigen voor behandelend voorzitter Mr. C.J. 
Borman. Deze meest ernstige vorm van criminaliteit mag door behandelend voorzitter Mr. C.J. 
Borman nooit worden beloond. Er zal dan ook geen pleitnotie worden overlegd die ondergetekende 
als gemachtigde door toedoen van de tegenpartij niet kan toelichten, dan wel vragen daarover van de 
voorzitter kan beantwoorden.  Op de website van de Raad van State, die onder leiding staat van vice-
president mr. J.P.H. Donner, staat daarover letterlijk het volgende geschreven: 
 

 
De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over 
wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het 
land. De Raad van State is een Hoog College van Staat. De Staten-
Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn 
dat bijvoorbeeld ook. Dit zijn bij de Grondwet geregelde instituten belast 
met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitvoeren. De 
Raad van State bevindt zich in het centrum van Den Haag. 
 

   
Dit betekent dat u als behandelend voorzitter ook de pleitnotitie van de tegenpartij, de gemeente 
Heusden, die samen met de gemeente Sint-Oedenrode dit alles heeft veroorzaakt, niet mag 
aannemen. Met nadruk verzoeken wij u, omwille van het “onafhankelijk houden” van de rechtspraak 
van ons hoogste administratief rechtscollege de Raad van State, dat dan ook niet te doen. Deze 
toelichtende notitie vormt om die reden onderdeel van deze tijdig toegezonden nadere stukken, 
waarover u vragen kunt stellen aan appellanten  C.A.P.M. Schreuder en P.F.M. Schreuder die als 
gevolg van de hierboven feitelijk bewezen gepleegde criminaliteit door de gemeente Heusden 
persoonlijk naar de zitting moeten komen en daarvoor extra kosten hebben moeten maken, omdat 
hun gemachtigd juridisch adviseur A.M.L. van Rooij door toedoen van de gemeente Heusden (en de 
gemeente Sint-Oedenrode) hen niet kan vertegenwoordigen. 
 
In deze toelichtende notitie beperken wij ons tot de meest essentiële punten, te weten:  
 

1e  punt  uit deze toelichtende notitie: 
 
Dit verzoek om voorlopige voorziening heeft enkel betrekking op de door de rechtbank Oost-Brabant 
op 30 december 2014 verzonden uitspraak van 23 december 2014 in zaaknummer: SHE 14/2888 
waartegen hoger beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en 
waarin lopende die hoger beroepsprocedure de voorzitter is verzocht tot het treffen van voorlopige 
voorziening.  Zekerheidshalve hebben wij betreffende uitspraak d.d. 23 december 2014 in 
zaaknummer: SHE 14/2888 van de rechtbank Oost-Brabant bijgevoegd (zie productie 6).  
Wij verzoeken u kennis te nemen van die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
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Dit betekent dat de op blank brief papier door administratief medewerker mevr. E.J.M. Lowe van de 
rechtbank Oost-Brabant bij brief van 14 januari 2015 toegezonden uitspraak van 14 januari 2015 met 
als zaaknummer: SHE: 14/2888 R, waaraan eerder het zaaknummer SHE 14/4345 is toegekend, 
onder geen enkel beding mag worden betrokken, dan wel worden gevoegd in deze zaak.  Dit 
vanwege het feit dat dit het gevolg is van vanuit de gemeente binnen de rechtbank Oost-Brabant 
geïnfiltreerde misdaad. Zekerheidshalve hebben wij de brief van 14 januari 2015 met toegezonden 
uitspraak van 14 januari 2015 met als zaaknummer: SHE: 14/2888 R van de rechtbank Oost-Brabant 
bijgevoegd zodat daarover geen enkel misverstand kan zijn (zie productie 7). Wij verzoeken u kennis 
te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Het behoeft geen toelichting dat na het sluiten van het dossier met als zaaknummer: SHE: 14/2888 
datzelfde dossier later door een rechter niet kan worden geopend, zonder voorafgaande toestemming 
van beide partijen, om daarmee onder een ander zaaknummer dan waaronder het is ingeboekt en 
waarvoor griffierecht is betaald, onder een eerdere uitspraak, die betrekking heeft op een ander 
besluit van burgemeester en wethouders van Heusden, te laten verdwijnen ten gunste van een binnen 
de gemeente Heusden geïnfiltreerde criminele organisatie. Wij maken u hierbij dan ook expliciet 
kenbaar dat ondergetekende inzake Wijksestraat 3 te Heusden als gemachtigde van appellanten bij 
brief d.d. 7 december 2014 (kenmerk: Schreu/07122014/B) beroep heeft ingediend tegen het op 29 
oktober 2014 verzonden besluit d.d. 28 oktober 2014 van burgemeester en wethouders van Heusden. 
Bij brief d.d. 9 december 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant de ontvangst van ons beroepschrift 
d.d. 7 december 2015 bevestigd en in behandeling genomen onder zaaknummer: SHE 14/4345 WET 
V35. Bij brief d.d. 11 december 2015 hebben wij van het Landelijk Dienstencentrum de NOTA 
ontvangen. Het verzochte griffierecht van € 165,- EURO is tijdig betaald. Overeenkomstig de brief d.d. 
9 december 2014 van de rechtbank Oost-Brabant hebben wij ons beroepschrift binnen vier weken bij 
brief d.d. 5 januari 2015 inhoudelijk gemotiveerd met aanvullende gronden, welke op 5 januari 2015 
met een ontvangststempel onder in de kelder van de rechtbank Oost-Brabant is ingeleverd. Dit 
betekent dat de rechtbank Oost-Brabant eerst op dit beroep een beslissing zal moeten nemen 
alvorens op grond van het door de gemeente Heusden betekende afschrift van het verstekvonnis d.d. 
22 april 2015 met als zaaknummer / rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 van diezelfde rechtbank 
Oost-Brabant tot onteigening van woning Wijksestraat 3 kan worden overgegaan. Enkel hierop kan 
het niet anders zijn dan dat dit verstekvonnis moet worden geschorst.  
 

2e  punt  uit deze toelichtende notitie: 
 
Bijgevoegd vindt u het onherroepelijk arrest d.d. 14 maart 2006 in de zaak met rolnr. KG 
C0500971/HE van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, waarin letterlijke het volgende is beslist (zie 
productie 8):  
  
 

 
4.6 Het hof zal allereerst ingaan op de door Van Rooij onder I en II gevorderde voorzieningen. 
Blijkens grief 1 heeft Van Rooij niet alleen het handhavingsverzoek van 15 juni 2003 maar ook 
het handhavingsverzoek van 30 mei 2004 aan deze vorderingen ten grondslag gelegd. Het hof 
zal daar dan ook van uit gaan. Echter, deze grondslagen kunnen niet leiden tot een toewijzing 
van de hier bedoelde voorzieningen sub I en II. Immers, in beide gevallen bestond een met 
voldoende waarborging omklede rechtsgang open bij de administratieve rechter.  
Van Rooij is voorts in het besluit van 21 april 2004 expliciet gewezen op de mogelijkheid 
om op grond van artikel 8.81 Awb een voorlopige voorziening aan te vragen bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Een dergelijke 
omstandigheid leidt in beginsel tot niet-ontvankelijkheid van de vordering bij de gewone 
burgerlijke rechter.  
        

 
Hiermee heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bij onherroepelijk arrest d.d. 14 maart 2006 in de 
zaak met rolnr. KG C0500971/HE beslist dat alle lopende bestuursrechtzaken moeten zijn 
afgehandeld voordat een procedure kan worden gestart bij een civiele rechter, wat ook te begrijpen is 
anders ontstaat hieruit partijpolitieke misdaad, zoals in het onderhavige geval, waarbij de 
publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heusden met het op 30 april 2015 betekende afschrift van 
het verstekvonnis d.d. 22 april 2015 met als zaaknummer / rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 
van de rechtbank Oost-Brabant wil overgaan tot het onteigenen van de woning Wijksestraat 3, 
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lopende deze hoger beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Ook hierop kan het niet anders zijn dan dat dit verstekvonnis moet worden geschorst. 

 
3e punt uit deze toelichtende notitie: 
 
Bijgevoegd vindt u het besluit d.d. 15 december 1998 (kenmerk: B199819545/B199821270) van 
burgemeester drs. H.P.T.M. Willems (PvdA) en wethouders van Heusden aan A.F.L.M. Schreuder 
inzake Wijksestraat 3 (zie productie 9). Hiermee hebben burgemeester en wethouders van Heusden 
bij besluit d.d. 15 december 1998 (kenmerk: B199819545/B199821270) onherroepelijk beslist dat aan 
de eigenaren P.L.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder en P.F.M. Schreuder geen sloopvergunning 
kan worden verleend omdat ter plaatse geen bouwvergunning kon worden verleend voor een in 
de plaats van het te slopen bouwwerk nieuw op te richten bouwwerk. Daarin is tevens letterlijk 
het volgende beslist:  
 

Mocht u de keuze maken voor slopen dan dient de sterkte, stijfheid en stabiliteit van de 
woningscheidende wand te worden gewaarborgd. Deze wand dient tevens waterdicht te 
worden gemaakt en te worden geïsoleerd. Voor het overige wijzen wij u op de 
sloopvoorwaarden, die onderdeel uitmaken van deze aanschrijving (bijgevoegd). 
 
Mocht u de keuze maken voor het treffen van voorzieningen dan dient het bestaande 
niveau (in afwachting van een vervangend bouwplan) te worden geconsolideerd en veiliger 
gemaakt. In dit kader is het volgende van belang: 

- Sterkte, stijfheid en stabiliteit van het bouwwerk waarborgen door het stutten van 
voor-, en rechterzijgevel; 

- Versterken en dichten van kozijnconstructies; 
- Vormvastmaken van vloervelden; 
- Wind- en waterdicht maken van het bouwwerk; 
- Verwijderen van brandgevaarlijk los materiaal; 
- Verwijderen van materiaal dat op en/of om kan waaien; 
- Opvang punt- en lijnlasten (bijvoorbeeld stalen balken) verzekeren. 
 

In strijd met hun eigen onherroepelijke besluit d.d. 15 december 1998 (kenmerk: 
B199819545/B199821270) heeft Arno van den Dungen, Sloop- en Grondwerken Arno van den 
Dungen B.V. op grond van een mondelinge opdracht van juridisch adviseur handhaving Anne-Marie 
Verwijs en/of gemeentesecretaris J.A.J. van der Ven van de gemeente Heusden op 17 november 
2014, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaren P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder en 
A.F.L.M. Schreuder en zonder een vooraf vereiste sloopvergunning (Omgevingsvergunning) van 
burgemeester Jan Hamming (PvdA) en wethouders van Heusden de restanten van hun pand 
Wijksestraat 3 gesloopt, waardoor er groot instort gevaar van de naastliggende woning Wijksestraat 1 
is ontstaan. Ook hierop kan het niet anders zijn dan dat dit verstekvonnis moet worden 
geschorst. 
 

4e punt uit deze toelichtende notitie: 
 
Met wat staat geschreven onder ‘Punt 3’ is feitelijk bewezen dat Sloop- en Grondwerken Arno van den 
Dungen B.V. , namens deze  Arno van den Dungen, een misdrijf heeft gepleegd. Slopen zonder 
voorafgaande vergunning van burgemeester en wethouders van Heusden is namelijk wettelijk 
verboden. Als dat niet wettelijk verboden zou zijn dan hadden appellanten (Schreuders c.s.) daarvoor 
in 1989 geen sloopvergunning behoeven aan te vragen bij burgemeester en wethouders van Heusden 
en hadden burgemeester van Heusden bij besluit d.d. 15 december 1998 (kenmerk: 
B199819545/B199821270) de door appellanten (Schreuders c.s.) aangevraagde sloopvergunning 
nooit mogen weigeren en hadden zij toen moeten beslissen dat er mag worden gesloopt zonder 
sloopvergunning, waarna appellanten al in 1998 de woning Wijksestraat 3 hadden herbouwd op 
dezelfde fundering en alle rechtszaken nadien niet hadden behoeven te worden gevoerd. Het kan 
nooit zo zijn dat een derde (Sloop- en Grondwerken Arno van den Dungen B.V.) op het perceel in 
eigendom Schreuder c.s. wel zonder een wettelijk vereiste sloopvergunning mag slopen en Schreuder 
c.s. zelf als eigenaar dat niet mag. Ook hierop kan het niet anders zijn dan dat dit verstekvonnis 
moet worden geschorst.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-december-1996-besluit-1998-van-benw-heusden-aan-schreuder-inzake-wijksestraat-3.pdf
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5e punt uit deze toelichtende notitie:  
 
Nu als gevolg van onder de ‘Punten 3 en 4’ door Sloop- en Grondwerken Arno van den Dungen B.V. , 
namens deze Arno van den Dungen, gepleegde misdrijf de restanten van de woning Wijksestraat 3 
zijn gesloopt, betekent dat deze woning is verdwenen en er sprake is van een braakliggend stuk 
grond. Daarmee is de onteigeningsprocedure door de gemeente zelf om zeep geholpen. Iedereen 
mag namelijk een braakliggend stukje grond hebben. Dit geldt voor Schreuders c.s. in het bijzonder. 
Burgemeester en wethouders van Heusden hebben namelijk bij onherroepelijke  besluit d.d. 15 
december 1998 (kenmerk: B199819545/B199821270) beslist dat na het slopen van de woning 
Wijksestraat 3 door burgemeester en wethouders van Heusden geen bouwvergunning kan worden 
verleend (zie productie 9). Ook hierop kan het niet anders zijn dan dat dit verstekvonnis moet 
worden geschorst.  

 
6e punt uit deze toelichtende notitie: 
 
Bijgevoegd vindt u het door de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heusden op 30 april 2015 
betekende afschrift van het verstekvonnis d.d. 22 april 2015 met als zaaknummer / rolnummer: 
C/01/290255 / HAZA 15-141 van de rechtbank Oost-Brabant (zie productie 10). Wij verzoeken u 
kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.   
 
Het betreft hier een ”afschrift” van het verstekvonnis d.d. 22 april 2015 met als zaaknummer / 
rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 van de rechtbank Oost-Brabant dat op verzoek van de 
publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heusden op 30 april 2015 door gerechtsdeurwaarder 
C.L.M. de Laat te Waalwijk is betekend aan appellanten (Schreuder c.s.) en geen originele grosse, 
waarop vermeld moet staan: In naam des Konings. Het op 30 april 2015 betekende afschrift van het 
vonnis is derhalve niet voor executoriale titel uitvoerbaar. Enkel de originele grosse met daarop “In 
naam des Konings” mag door een deurwaarder met betekening ten uitvoer worden gebracht.  
 
Dit dient zich des te meer daar appellanten als belanghebbende partij geen afschrift van het 
verstekvonnis 22 april 2015 met als zaaknummer / rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 van de 
rechtbank Oost-Brabant dan wel van de advocaat van de tegenpartij, de publiekrechtelijke 
rechtspersoon gemeente Heusden, heeft ontvangen. 
 
Dit dient zich des te meer daar appellanten als belanghebbende partij door de rechtbank Oost-Brabant 
dan wel van de advocaat van de tegenpartij, de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heusden, 
nooit zijn uitgenodigd geweest voor de behandeling ter zitting op 22 april 2015, waarop het 
verstekvonnis d.d. 22 april 2015 met als zaaknummer / rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 is 
uitgesproken. 

Dit dient zich des te meer daar betreffend verstekvonnis d.d. 22 april 2015 met als zaaknummer / 
rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 van de rechtbank Oost-Brabant is gebaseerd op een vals 
dossier waarin de gemeente Heusden bewijsstukken van de meerdere op de Wijksestraat 3 lopende 
bestuursrechtelijke zaken heeft achtergehouden. Ook hierop kan het niet anders zijn dan dat dit 
verstekvonnis moet worden geschorst.  

7e punt uit deze toelichtende notitie:  
 
De overige zaken lenen zich, vanwege de complexiteit ervan, niet voor dit verzoek om het treffen om 
voorlopige voorziening en zullen door ondergetekende als gemachtigde van appellanten (Schreuder 
c.s.), nadat Van Kaathoven Logistics B.V., de gestolen eigendommen van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. heeft teruggegeven, nadat B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode  
de gestolen bedrijfsruimte van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. op het adres ’t Achterom 9A, 5491 
XD te Sint-Oedenrode heeft teruggegeven en nadat de door de plaatselijke postdienst weer post 
wordt bezorgd aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. op hun vestigingsplaats ’t Achterom 9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode, welke ter plaatse door haar directeur persoonlijk uit de brievenbus moet kunnen  
worden gehaald, ten tijde van de behandeling in de hoofdzaak (waarbij wordt verzocht om een 
meervoudige kamer) persoonlijk worden toegelicht en met nog toe te sturen nadere stukken nader 
worden onderbouwd.    
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2015-betekening-afschrift-vonnis-22-april-2015-inzake-wijksestraat-3.pdf
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Conclusie:   
 
Op grond van bovengenoemde feiten in deze tijdig toegezonden nadere stukken richten wij aan  
behandelend voorzitter Mr. C.J. Borman het nadrukkelijke verzoek om met de oplegging van een 
dwangsom per dag de gemeente Heusden, namens deze burgemeester Jan Hamming, te verplichten 
om binnen een door u vast te stellen termijn een beslissing te nemen op ons bij brief d.d. 6 mei 2015 
(door de gemeente Heusden op 8 mei 2015 ontvangen) gedane nadrukkelijke verzoek aan 
burgemeester Jan Hamming van de gemeente Heusden, aangevuld bij e-mailbericht van 11 mei 2015 
(10:47 uur), waarvan u de inhoud ervan hierboven “vanaf blz. 3 t/m 18” heeft gelezen. In geval u van 
deze bevoegdheid geen gebruik maakt, verzoeken wij u als volgt te beslissen:  
 

1. het op 30 april 2015 door de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heusden betekende 
afschrift van het verstekvonnis zonder grosse d.d. 22 april 2015 met als zaaknummer / 
rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 van de rechtbank Oost-Brabant lopende de hoger 
beroepsprocedure (uw nummer: 201501089/1/A1) te schorsen.  
 

2. Het aan de bestreden uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 2014 van de 
Rechtbank Oost-Brabant onderliggende besluit van burgemeester en wethouders van 
Heusden te schorsen.  
 

3. De gemeente Heusden met de oplegging van een last onder bestuursdwang te verplichten tot 
het ontruimen van hun woning “Wijksestraat 1” daar er als gevolg van het slopen van de 
restanten van “Wijksestraat 3” groot gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de huurders 
is ontstaan; 
 

4. De gemeente Heusden met de oplegging van een last onder bestuursdwang te verplichten tot 
het op eigen grond evenwijdig met de zijgevel van “Wijksestraat 3” bouwen van een fundering 
waarop een zelfstandige buitenmuur voor hun woning “Wijksestraat 1” moet worden gebouwd. 
Dit om instortings-, omval- en ander gevaar als gevolg van een harde wind of storm en/of druk 
van binnenuit te voorkomen, waarna Schreuder c.s. hun muur kunnen slopen en een 
bouwvergunning (omgevingsvergunning) kunnen aanvragen bij de gemeente Heusden.  
 

5. De gemeente Heusden te veroordelen in de proceskosten en tot terugbetaling van het 
betaalde griffierecht. 

 
In afwachting van uw beslissing op dit verzoek om het treffen van voorlopige voorziening lopende de 
hoger beroepsprocedure, verblijven wij;   
 
Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V 
Voor deze 

 
 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij 
directeur 
 
Bijbehorende producties  

Productie 1 (3 blz.)  
Productie 2 (3 blz.) 
Productie 3 (1 blz.) 

Productie 4 (1 blz.) 
Productie 5 (1 blz.) 
Productie 6 (5 blz.) 

Productie 7 (3 blz.) 
Productie 8 (5 blz.) 
Productie 9 (3 blz.) 

Productie 10 (7 blz.) 
 

 
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 nadere stukken 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.     

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-mei-2015-brief-van-advocaat-h-zeilmaker-aan-p-schreuder-over-wijksestraat-3.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf
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