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M.J.M. (Rini) van de Ven 

CDA-Wethouder  

Gemeente Maasdonk  

en   

Heffingsambtenaar 

belastingen gemeente Sint-

Oedenrode   

 

Nevenfuncties 

Verstuurd per fax 0413- 478060  
 
Datum: 20 maart 2012  
 
Aan:  

Heffingsambtenaar M.J.M. (Rini) van de Ven 

Gemeente Sint-Oedenrode (postbus5@maasdonk.nl)      
 
Kopie aan:  

- De Groenen Nederland (otto@degroenen.nl)   
- De Groenen afd. Sint-Oedenrode (a.vanrooij1@chello.nl)   
- De Groenen afd. Heusden 

(bianca.van.dijk.fitters@gmail.com)   
- Groenlinks Nederland (z.roeling@tweedekamer.nl)   
- De Grünen Duitsland (info@gruene.de) 
- Groen België (johan.malcorps@groen.be) 
- Groen België (vera.dua@groen.be)     
- De Groenen/Europese Vrije Alliantie (EVA)( 

bart.staes@europarl.europa.eu) 
 
Kopie aan:  

- Verantwoordelijk minister Ivo Opstelten van Veiligheid en 
Justitie (r.wiggers@minvenj.nl)(I.opstelten@minvenj.nl)  

 

Kopie aan:  
- mijn verantwoordelijke advocaat Ellen Pasman 
- verantwoordelijk Philips advocaat Dries Duynstee  
- verantwoordelijk Philips directeur Bert van Meurs 
- verantwoordelijk Philips HRM directeur Hans Dijkman   
- verantwoordelijk Vice-President van de Raad van State 

mr. J.P.H. Donner  
- verantwoordelijke gemeenteraadsleden van Sint-

Oedenrode  
- verantwoordelijke gemeenteraadsleden van Nijmegen  
- de Belgische Federale regering, het land waar ik vanaf 22 

april 2010 woon.  
- de Vlaamse Regering, het gedeelte van België waarin ik 

mijn hoofdverblijfplaats heb 
- alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven 
- media, pers, etc. in Nederland en België 

 
  

 
 
Geachte heffingsambtenaar M.J.M. van de Ven,  
 
Namens A.M.L. van Rooij (door toedoen van CDA-burgemeester P.M. Maas en CDA-Loco-
burgemeester H. van den Berk van Sint-Oedenrode vanaf 22 april 2010 noodgedwongen Belgisch 
inwoner om in Sint-Oedenrode niet te worden vermoord), J.E.M. van Rooij van Nunen en Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’ (www.dommeldal.eu) vindt u bijgevoegd onze bij de behandelend officier van 
justitie mr. M. Groothuizen gedane strafaangifte tegen:  

 
- M.J.M. (Rini) van de Ven, heffingsambtenaar Gemeente Sint-Oedenrode, tevens CDA-

wethouder gemeente Maasdonk.  
- Mw. H. Thomassen, ambtenaar gemeentelijke belastingen Gemeente Sint-Oedenrode; 
- J.L.M. Verhagen, belastingdeurwaarder gemeente Sint-Oedenrode.     
- P.M. Maas, CDA-burgemeester Gemeente Sint-Oedenrode.      
- H. van den Berk CDA-Loco-Burgemeester Gemeente Sint-Oedenrode tot 15 maart 2012.  
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Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht.   
 
Om als verantwoordelijk heffingsambtenaar niet nog meer medeplichtig te worden aan dit extreem 
zware misdrijf sommeer ik u ervoor te zorgen dat de door u gedane aankondiging om a.s. vrijdag 23 
maart 2012 voor in totaal € 2.742, 56,-  aan eigendommen uit onze woningen op ’t Achterom 9 en 9a 
te stelen op grond van in deze strafaangifte genoemde feiten op 21 maart 2012 in te trekken en mij 
dat op 21 maart 2012 per fax (0413-490385) en per e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com schriftelijk te  
bevestigen.      
 
In afwachting op uw schriftelijke bevestiging op 21 maart 2012, verblijf ik,     
 
Hoogachtend 
A.M.L. van Rooij  
 
Mede namens  
J.E.M. van Rooij van Nunen en  
Camping en Pensionstal Dommeldal VOF 
 
Bijlage 
Bijbehorende strafaangifte d.d. 20 maart 2012 de behandelend officier van justitie mr. M. Groothuizen, 
parket ’s-Hertogenbosch (15 blz.)  
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