
A.M.L. van Rooij (zonder geregistreerde
woon- en verbli j fplaats in België), J.E.M.
van Rooij van Nunen geregistreerd als
wonende op het adres 't Achterom gA,
5491 XD Sint-Oedenrode (NL), vier
bedrijven en de polit ieke parti j  De
Groenen gevestigd op het adres 't

Achterom 9 en/of 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (NL).

Verstuurd per fax 0499-470 501

Aan: M. van Happen Transport bv
namens deze Leo Merks of
haar algemeen directeur.
Weijerbeemd 10
Postbus 2323. 5600 CH Eindhoven
(e-mail: info@vanhappencontainers.n)

Datum: 22 juni 2015
Ons kenmerk: EKC | 220620 1 S/Van Happen

Geachte M. van Happen Transport  bv,  namens deze Leo Merks of  haar  a lgemeen di recteur ,

De volgende natuur l i jke personen en rechtspersonen:

1. Van Rooii. Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de
gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op
grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht bent om de voor hem bestemde (aangetekende)
brieven te versturen aan federaal procureur des konings Fredéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolst raat  66 bus 1,  1000 Brussel  (Belg ie) ;
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Sommatie om op qrond van de feiten zoals die staan beschreven in dit sommatieverzoek:

1. De door Van Kaathoven Logistics B.V. in containers van M. van Happen Transport bv, Weijerbeemd '10

Postbus 2323,  5600 CH Eindhoven ,  op 29 januar i  2015 gesto len e igendommen van e igenaar A.M.L.
van Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en Pensionstal
'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting Administratiekantoor
van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) per direct terug te
brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij op het adres 't

Achterom 9-94, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit
niets kan worden weggehaald, waar ze uiterl i ik op 25 iuni 2015 moeten staan.

Met de sommatie om op uiterl i ik 25 iuni 2015 dat schrifteli jk te hebben bevestigd aan de volgende zeven
natuurli jke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten:

- A.M.L. van Rooii op het adres: federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel, waartoe u op grond van art. 40 Ger. W, (België) wetteli jk verplicht
bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-
Oedenrode vanaÍ 29 augustus 20'l 3 niet meer als wonende staat geregistreerd in het bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;

- J.E.M. van Nunen op het adres: 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) omdat zij daar
als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

-  Campinq en Pensionsta l  "Dommeldal"  eenmansbedr i j f  met  ondernemingsnummer:  57035032 ,
gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD SinfOedenrode (Nederland);

-  Het  Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V. ,  met  ondernemingsnummer:  160901 11,vanaf  5 maart  1998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

- Van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het
adres 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

- Stichtinq Administratiekantoor van Rooii Holdino 8.V., met ondernemingsnummer'. 17154479,
vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

- Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het
adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);

en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooij@gmal.com en a.vanrooii48@gmal.com en
de.oroenen.belg ie@gmai l .comopui ter l i ik25iuni  2015 schr i f te l i jk tehebbenbevest igd,  zonietdanzalh iervan
op 26 iuni 2015 tegen de in dit sommatieverzoek genoemde natuurli jke personen en rechtspersonen
strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat
66 bus I , 1000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan de Hoofdofficier van Justit ie mr.
F.K.G. Westerbeke van het landeli jk parket ,Posthumalaan 74,3072 AG Rotterdam. Ter onderbouwinq van die
strafaanqifte zal dit sommatieverzoek worden overleqd.

Dit sommatieverzoek bevat 15 pagina's met 4 stukken (4 blz.), totaal met 4 tabs: 23 blz.



2. Van Nunen. Johanna Elisabeth Maria, die in de Gemeenteli jke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode geregistreerd moet staan als wonende op het adres 't

Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
3. Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,

gevestigd op het adres't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
4.  Het  Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V. ,  met  ondernemingsnummer:  160901 11,vanaí  5 maart  1998

gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
5. Van Rooii Holdino 8.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het

adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
6. Stichtinq Administratiekantoor van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer 17154479, vanaÍ

5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
7. Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het

adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);

hebben b i j  aangetekende br ief  d.d.  1 1 mei  2015 (kenmerk:  AvFVJvN/1 105201S/Som) aan U de
volgende sommat ie la ten u i tgaan,  waarvan u de aanhef  op de eerste pagina h ieronder v indt  ingelast :

A.M.L. van Rooij en
J.E.M. van Rooi j  van Nunen e.a.
Vanaf  I  januar i  2011 wonende op hun
hoofdverbl ijfplaats Hazendansweg
364
3520 Zonhoven (België).

Aantekenen

Aan: M. van Happen Transport  bv
namens deze Leo Merks
Weijerbeemd 10
Postbus 2323,5600 CH Eindhoven

Zonhoven: 1 1 mei 201 5

Ons kenmerk: AvR/JvN/ I I 052015/5om

Sommatie aan M. van Happen Transport bv, namens deze Leo Merks, om op grond van de inhoud van dit
schrijven vóór uiterl i ik 23 mei 2015 te hebben beslist:

l. dat de door Van Kaathoven Logistics B.V. in 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 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting
Administratiekantoorvan Rooij Holding B.V. en de polit ieke Parti j De Groenen na 30 april 2015
niet worden vernietiqd of verkocht.

l l . dat de door Van Kaathoven Logistics B.V. in containers van M. van Happen Transport bv
gesto len e igendommen van A.M.L.  van Rooi j ,  J .E.M. van Rooi j  van Nunen,  de bedr i jven Camping
en Pensionstal 'Dommeldal', Ëcologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de polit ieke Parti j De Groenen vóór uiterl i ik 23
mei 2015 zijn teruggebracht op de plaats waar Van Kaathoven Logistics B.V. in containers van
M. van Happen Transport bv 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.

l l l . dat door M. van Happen Transport bv de door Van Kaathoven Logistics B.V. in containers van M.
van Happen Transport bv alle bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, ziln
bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij
Holding 8.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', zi jn polit ieke parti j  De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle
overige daaraan verbonden slachtoffers, vanaf 29 ianuari 2015 (de dag van het stelen)
aangerichte schade (zowel materieel en immaterieel) zal vergoeden, waaryan de hoogte zal
worden bepaald door een in Nederland erkende deskundige.

In geval vóór uiterl i ik 23 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 en tegen M. van Happen
Transport bv, haar algemeen directeur en haar werknemer Leo Merks strafaangifte worden gedaan. Ter
onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van deze sommatie worden overlegd.

Deze sommatiebrief bevat 8 pagina's .
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Voor de inhoud van onze bi j  aangetekende br ief  d.d. 11 mei 20'15 verstuurde sommatieverzoek
verwijzen wij u naar de volgende link op internet:

http://vvww.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-2015-sommatie-teruqbrenqen-containers-door-van-
happen-aan-am l-van-rooi i .pdf

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

Op grond van de in ons sommatieverzoek d.d. 1 1 mei 201 5 (kenmerk: AvR/JvN/1 105201S/Som)
genoemde fei ten hebben M. van Happen Transport  bv, namens deze Leo Merks, gesommeerd om
vóór ui ter l i ik 23 mei 2015 te hebben besl ist :

l .  dat de door Van Kaathoven Logist ics B.V. in containers van M. van Happen Transport  bv
gestolen eigendommen van A.M.L. van Rooi j ,  J.E.M. van Rooi j  van Nunen, de bedri jven
Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  Van Rooi j
Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en de pol i t ieke Part i j
De Groenen na 30 apri l  2015 niet worden verniet igd of verkocht.

l l .  dat de door Van Kaathoven Logist ics B.V. in containers van M. van Happen Transport  bv
gestolen eigendommen van A.M.L. van Rooi j ,  J.E.M. van Rooi j  van Nunen, de bedri jven
Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  Van Rooi j
Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en de pol i t ieke Part i j
De Groenen vóór ui ter l i ik 23 mei 2015 zi jn teruggebracht op de plaats waar Van
Kaathoven Logist ics B.V. in containers van M. van Happen Transport  bv 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.

l l l .  dat door M. van Happen Transport  bv de door Van Kaathoven Logist ics B.V. in containers
van M. van Happen Transport  bv al le bi j  A.M.L. van Rooi j ,  J.E.M. van Rooi j  van Nunen,
zi jn gezin, z i jn bedri jven Camping en Pensionstal  Dommeldal,  Ecologisch Kennis Centrum
8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding 8.V.,
cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  de huurders van de paardenboxen van
Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,z i jn pol i t ieke part i j  De Groenen, afdel ing Sint-
Oedenrode en Heusden en alle overige daaraan verbonden slachtoffers, vanaf 29 ianuari
2015 (de dag van het stelen) aangerichte schade (zowel mater ieel  en immaterieel)  zal
vergoeden, waarvan de hoogte zal worden bepaald door een in Nederland erkende
deskundige.

Met de mededel ing dat in gevalvóór ui ter l i ik 23 mei2015 niet posi t ief  is besl ist  op deze sommatie
tegen Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  haar algemeen directeur en haar werknemer Rob van den
Witteboer en tegen M. van Happen Transport bv, haar algemeen directeur en haar werknemer Leo
Merks strafaangifte worden gedaan, waarbij ter onderbouwing van de strafaangifte een kopie van
deze sommatie worden overlegd, welke wij om die reden op internet hebben laten zetten, waarmee
die voor iedereen toegankelijk is en derhalve ook voor degenen die dit strafrechtelijk gaan
onderzoeken.

Wat uw weigering om uitvoering te geven aan onze bi j  aangetekende br ief  d.d. 1 '1 mei 2015 (kenmerk:
AvR/JvN/11O52015/Som) sommatie allemaal tot gevolg heeft gehad kunt u lezen in onze hieronder
ingelaste sommatie d.d. 22juni 2015 (kenmerk: EKC12206201S/SOM) aan het openbaar l ichaam De
Gemeente Sint-Oedenrode, namens deze secretaris F. Schriever, zetelend te Sint-Oedenrode aan de
Burgemeester Wernerlaan 1, 5492 GD Sint-Oedenrode, waarvoor wij Van Kaathoven Logistics 8.V.,
haar algemeen directeur Rob van Kaathoven en haar werknemer Rob van den Witteboer en M. van
Happen Transport bv, haar algemeen directeur en haar werknemer Leo Merks volledig
verantwoordel i jk en aansprakel i jk houden, welke U hieronder vindt ingelast en die de gemeente Sint-
Oedenrode op 22 juni 2015 (22:11 uur) per 'fax 0413 478060 heeft ontvangen (Stuk 4):
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A.M.L. van Rooij (zonder geregistreerde
woon- en verbli j fplaats in België),
J .E.M. van Rooi j  van Nunen
geregistreerd als wonende op het adres
't Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (NL), vier bedrijven en de
polit ieke parti j  De Groenen gevestigd
op het adres 't Achterom 9 en/of 9A,
5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Ons kenm erk EKC | 220620 1 S/SOM

Verstuurd per fax 0413-478060

Aan: Het ooenbaar l ichaam
De Gemeente Sint-Oedenrode.
namens deze secretaris F. Schriever
Zetelend te Sint-Oedenrode aan de
Burgemeester Wernerlaan 1,
5492 GD Sint-Oedenrode
(e-mai l  :  info@sint-oedenrode. nl  )

D a t u m :  2 2 j u n i 2 0 1 5

Sommatie om op qrond van de feiten zoals die staan beschreven in dit sommatieverzoek:

1. Het op verzoek van het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-Oedenrode op 22 juni 2015 valseli jk
betekende exploot aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op hun huidige woonadres te Diessen per
direct nietig te verklaren en dat op uiterl i ik 25 iuni 2015 met deurwaardersexploot te hebben laten
betekenen aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op hun huidige woonadres te Diessen.

2. Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode te verplichten dat per direct moet worden beslist op
ons bezwaarschrift d.d. 21 maarl2015 (kenmerk: AvR/JvN/2103201518.2 )omdat burgemeesteren
wethouders van Sint-Oedenrode op grond van artikel 7:10, eerste l id, van de Algemene wet
bestuursrecht daarop vóór uiterl i ik 18 iuni 2015 een besluit hadden moeten hebben genomen.

3. Aan Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134,5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van den
Witteboer, opdracht te qeven om de door hem op 29 januari 2015 in 12 of 13 containers gestolen
eigendommen van e igenaarA.M.L.  van Rooi j ,  z i jn  echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen,  z i jn
bedrijven Camping en Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding
B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling
Sint-Oedenrode) per direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom
van A.M.L. van Rooij op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten
en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterl i ik op 25 iuni 2015
moeten staan.

Met de sommatie om op uiterl i ik 25 iuni 2015 dat schrifteli jk te hebben bevestigd aan de volgende zeven
natuurli jke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten:

- A.M.L. van Rooii op het adres: federaal procureur des konings Fredéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel, waartoe u op grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht
bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-
Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;

- J.E.M. van Nunen op het adres: 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) omdat zij daar
als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

- Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijÍ met ondernemingsnummer: 57035032 ,
gevestigd op het adres't Achterom 9-94, 5491 XD SintOedenrode (Nederland);

-  Het  Ecoloqisch Kennis Centrum B.V. ,  met  ondernemingsnummer:  160901 11,  vanaf  5 maart  1998
gevestigd op het adres 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

- Stichtinq Administratiekantoor van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer:17154479,
vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

- Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het
adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);

en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooij@qmal"com en a.vanrooi.i48@qmal.com en
de.groenen.belqie@qmail.com op uiterl i ik 25 iuni 2015 schrifteli jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan
oo 26 iuni 2015 tegen de in dit sommatieverzoek genoemde natuurli jke personen en rechtspersonen
strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan de Hoofdofficier van Justit ie
mr. F.K.G. Westerbeke van het landeli jk parket ,Posthumalaan 74,3072 AG Rotterdam. Ter onderbouwinq van
die strafaanqifte zal dit sommatieverzoek worden overleqd.

Dit sommatieverzoek bevat 11 pagina's met 3 stukken (3 blz.), totaal met 3 tabs: 17 blz.À . ;
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Geachte verantwoordeli jk secretaris F. Schriever van het openbaar l ichaam De gemeente Sint-
Oedenrode,

De volgende natuur l i jke personen en rechtspersonen:
8. Van Rooii, Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de

gemeente Sint- Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op
grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht bent om de voor hem bestemde (aangetekende)
brieven te versturen aan federaal procureur des konings Fréderic Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (Belgie);

9. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, die in de Gemeenteli jke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode geregistreerd moet staan als wonende op het adres 't

Achterom 94, 5491 XD SinfOedenrode (Nededand);
10. Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,

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

gevestigd op het adres 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
12 .  VanRoo i i  Ho ld inqB .V . ,me tonde rnemingsnummer :17102683 ,vana f5maar t1998geves t i gdophe t

adres't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
13.  St icht inq Adminis t rat iekantoor  van Rooi i  Hold inq 8.V. ,  met  ondernemingsnummer:17154479,vanaf

5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
14. Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het

adres't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);

hebben bij brief d.d.21 maart2015 (kenmerk: AvRÍJvN/2103201518.2) een bezwaarschrift ingediend
tegen de op '1 1 februari 2015 bij brief d.d. 9 februari 2015 (nummer: 184988) verstuurde beschikking
bestuursdwang aan dhr. R.C.M. Treffers gerechtsdeurwaarder h.o.d.n. JW Gerechtsdeurwaarders
B.V. Drielandendreef 38, 3845 CA Harderwijk van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode,
waarvan u de aanhef  op de eerste pagina h ieronder v indt  ingelast :

Voor de inhoud van ons gehele bezwaarschrift d.d. 21 maart20l5verwijzen wij u naar de volgende
l ink op internet:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-maaÉ-2015-bezwaarschrift-teqen-beschikkinq-
bestuursdwanq-van-benw-sint-oedenrode-teqen-qerechtsdeurwaarder-rcm-treffers.pdf
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A.M.L.  van
Rooi j  en J.E.M. van Nunen
Vanaf  1 januar i  2011 wonende op hun
hoofdverbl ijfplaats Hazendansweg 364
3520 Zonhoven (België) e.a.

Ons kenmerk: AvR/JvN/2 1 0 3201 S|BZ

Aantekenen

Aan: Burgemeester en Wethouders
van Sint-Oedenrode
Postbus 44, 5490 AA, Sint-Oedenrode
(e-mail: info@sint-oedenrode.nl)

Zonhoven: 21 maart2015

Betreft:
Bezwaarschrift tegen de op 1 ' l  februari 2015 bij brief d.d. 9 Íebruari 2015 (nummer: '1 84988) verstuurde
beschikking bestuursdwang aan dhr. R.C.M. Treffers gerechtsdeurwaarder h.o.d.n.
JW Gerechtsdeurwaarders B.V. Drielandendreef 38, 3845 CA Harderwijk van burgemeester en wethouders
van Sint-Oedenrode.

Dit bezwaarschrift bevat 90 pagina's met bijbehorende producties 1 Um 8 (233 blz.), totaal: 323 bl4,
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Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en d ie inhoud h ier  a ls  herhaald en inoelast  te
beschouwen.

Ingevolge ar t ike l  7:10,  eerste l id ,  van de Algemene wet  bestuursrecht  z i jn  burgemeester  en
wethouders van Sint -Oedenrode wet te l i jk  verp l icht  om vóór u i ter l i ik  18 iuni  2015 een beslu i t  te
hebben genomen op ons bezwaarschrift d.d. 21 maart 20'15 (kenmerk: AvRÍJvNI21O32O15/BZ )en
betreffend besluit te hebben verstuurd aan de volgende bezwaar makende natuurli jke persoon en
rechtspersonen op hun hieronder aangegeven juiste adressen:

1. Van Rooii, Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de
gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op
grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht bent om de voor hem bestemde (aangetekende)
brieven te versturen aan federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (België);

2. Van Nunen. Johanna Elisabeth Maria, die in de Gemeenteli jke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode geregistreerd moet staan als wonende op het adres't
Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

3. Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,
gevestigd op het adres 't Achterom 9-94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

4. Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V., met ondernemingsnummer: 160901 1 1 , vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

5. Van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het
adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

6. Stichtinq Administratiekantoor van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer 17154479, vanaf
5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

7. Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het
adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);

dat  de woning op het  adres Hazendansweg 364,  3520 Zonhoven (Belg ië)  door  toedoen van
gemeentesecretar is  F.  Schr iever  van de gemeente Sint -Oedenrode vanaf  29 augustus 20 '13 a ls
ONBEWOOND staat geregistreerd in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het
Belgische Rijksregister en dat A.M.L. van Rooij zonder gekende woon- of verbli j fplaats in België
verbli jft is door de procureur des konings M. van de Werf van Antwerpen bij "betekeninq bericht op
onbekende woonst" d.d. 29 september 2014 aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het
Hof van beroep te Antwerpen juridisch van kracht verklaard, waarvan u het bewijs hieronder vindt ingelast
(Stuk í).

PARKET
VAN DE

PROCUREUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING -  ANTWERPEN

O.Ref :OW 576112014 Antwerpen,29Sep2014
Bureel R - telefoon: 03/257 9086
Contactpe rsoon : E _lq!.p4,
U.Ref :  2014lPGN2192
Bijlage ; betekeninq bericht op onbekende woonst

(Conform art.40 GW)

Mijnheer de Procureur-generaal,

lk heb de eer Ued. hierbij uw gerechtsbrief dd. 16 Sep 2014 inzake de betekening op onbekende woonst
(Conform art. 40 GW) uitgaande van Hof van Beroep te Antwerpen (Kl), inzake Kennisgeving, bestemd
voor @, thans zonder qekende woon- of verbli i folaats, tot beschikking terug
te doen geworden, teneinde voeging bij het dossier.

De Procureur des Konings,
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Aan de Heer Procureur-qeneraal
bii het Hof van Beroep
t.a.v. Griff ie
Kamer van I nbeschuldigingstell ing
Waalse Kaai
te 2000 ANTWERPEN

Met bovengenoemde feiten is juridisch waterdicht bewezen dat gemeentesecretaris F. Schriever van
de gemeente Sint-Oedenrode in onderl inge samenspanning met burgemeester en wethouders van
Sint-Oedenrode jegens de volgende zeven natuurl i jke personen en rechtspersonen:

1. Van Rooii, Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de
gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op
grond van art. 40 Ger. W. (België) wettelijk verplicht bent om de voor hem bestemde (aangetekende)
brieven te versturen aan federaal procureur des konings Fréderic Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (België);

2. Van Nunen. Johanna Elisabeth Maria, die in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode geregistreerd moet staan als wonende op het adres 't

Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
3. Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,

gevestigd op het adres 't Achterom 9-94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
4. Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V., met ondernemingsnummer: 160901 11, vanaf 5 maart 1998

gevestigd op het adres 't Achterom 94, 5491 XD SintOedenrode (Nederland);
5. Van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het

adres 't Achterom 94, 5491 XD SinfOedenrode (Nederland);
6. Stichtinq Administratiekantoor van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer17154479, vanaf

5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
7. Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het

adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);

zwate grensoverschri jdende misdri jven heeft  gepleegd, waarvan al le schade zalworden verhaald op
het openbaar lichaam De Gemeente Sint-Oedenrode in geval burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode hun besluit op ons bezwaarschrift d.d. 21 maarï 2015 (kenmerk: AvR/JvNl2lO32OlíBZ)
op ui ter l i ik 25 iuni2015 niet hebben verstuurd aan bovengenoemde zeven bezwaar makende
natuurlijke personen en rechtspersonen op bovengenoemde juiste adressen.

Met bovenqenoemde voorkennis heeft  het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-Oedenrode,
zetelend aan de Burgemeester Wernerlaan 1, 5492 GD Sint-Oedenrode onder aanstur ing van
gemeentesecretaris F. Schriever op 22 juni 201 5 een valselijk opgemaakt exploot laten uitgaan aan
de voormal ige huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen op hun huidige woonadres te Diessen (waar
in de aanzegging staat vermeld dat K.T. Driesen een aangetekend schri jven van 19 februari  20'15
heeft  ontvangen, wat niet het geval is)  met de aanzegging dat de verschuldigde opslagkosten van de
12 of 13 containers (waarvoor maar l iefst  145.974.- EURO of 158.278.- EURO moet worden betaald),
waarin Van Kaathoven Logist ics B.V te Sint-Oedenrode al le eigendommen van A.M.L. van Rooi j  op
het adres ' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),  van zi jn echtgenote J.E.M. van
Rooi j  van Nunen, van zi jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis
Centrum B.V. (en vertrouwel i jke dossiers van haar cl iënten),  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en van de politieke partij De Groenen (met haar
hoofdzetel  in Utrecht,  afdel ing Sint-Oedenrode)heeftgestolen, op ui ter l i ik 30 iuni2015 moeten
hebben betaald en dat bij het in gebreke blijven daarvan tot vernietiging van de gestolen roerende
goederen van A.M.L. van Rooi j  op het adres' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),
van zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, van zi jn bedri jven Camping en Pensionstal
'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V. (en vertrouwel i jke dossiers van haar cl iënten),  Van
Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en van de pol i t ieke part i j  De
Groenen (met haar hooÍdzetel in Utrecht, afdeling Sint-Oedenrode)zal worden overgegaan.
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Op bovengenoemde aan de voormal ige huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen te Diessen
betekende valsel i jk exploot d.d.22juni 2015 hebben A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen op 22 juni  2015
(9.59 uur en 1'1.45 uur) de volgende hieronder ingelaste twee react ie e-mai lber ichten verstuurd aan
hiervoor verantwoordel i jk ambtenaar mevr.  T. Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode:

Als antwoord daarop heeft verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Sint-Oedenrode bij e-mail
d.d. 2zjuni 2015 ( 12:55 uur) let ter l i jk als volgt gereageerd.

Va n : Ti n a G ru be n < _l-, G_tq ben(g) $i !tt--e,e dÉlÍ recle, nl>
Datum: 22 juni 2015 12:55:10 CEST
Aan:'Jos van Rooij '  <jq$kuh"1 g83,Ohgï[,!ail,aAn>
Onderwerp: Antw.: L1500731 bewijs sleutes ingeleverd
Geachte heer Van Rooij,

Ook deze mail hebben wij in goede orde ontvangen.

Vriendeli jke groet,
T. (Tina) Gruben
Coórdinator/ Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving
Í 0413-481249
bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
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F rom : ioskuh 1 983QltO,[&1 t]-qír111
To : tgru pgt@stnL.p,sge r.nge.nl
Subject: Dossier L1 500731
Date:  Mon,  22 Jun 2015 09:59:56 +0200

Geachte mevrouw Gruben,

Zoals ik net telefonisch heb gemeld hier nog even een bevestiging per mail dat de brief van
gerechtsdeunruaarder m.b.t. dossier L'1 500731 geen betrekking heeft op mij (AAH van Rooij) en (KT Driessen)
Wi j  waren op de hoogte van de ontru iming op 29 januar i  2015 daarom z i jn  wi j  per  26 januar i  2015 n iet  meer
wonende op dat adres en hebben de sleutels op 26 januari 2015 dus teruggegeven aan huiseigenaar.

Hierbii wil ik bii deze laten weten dat wii hier niets mee hebben vandoen.

Echter zie ik dat deze brief ook is gericht aan eigenaar JEM van Nunen maar hier geen adres van bekend is,
deze heb ik wel voor u dit is nameliik:
Hazendansweg 364
3520 Zonhoven (Belg ië)

Graaq ontvanq ik een bevestiqinq van deze mail.

Met vriendeli jke groet,
Jos van Rooij En Kimberley Driessen

Va n : Jos va n Roo ij [ il* il-tp:jeskulllg30latm a il. epn: ]
Verzonden: maandag 22 juni 2015 11:45
Aan: Tina Gruben
Onderwerp: 11500731 bewijs sleutes ingeleverd

Geacht mevrouw Gruben,

Hierbij stuur ik als toevoeging op vorige mail nog even de brieven met de bevestiging dat wij de sleutels voor de
ontruiming al ingeleverd hadden bij de eigenaar, hierin kunt u dus zien dat wij geen gerequireerden zijn in deze
zaak (Stuk 2 en Stuk 3). .

Zou u aub ontvangst van deze mail ook even wil len bevestlgen

Met vriendeli jke groet,
Jos van Rooij & Kimberley Driessen



Hiermee is het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat Van Kaathoven Logistics 8.V., te Sint-
Oedenrode op 29 januari 2015 in opdracht van verantwoordeliik ambtenáar T. (Tina) Gruben van
de qemeente Sint-Oedenrode al le eigendommen van A.M.L. @t Rcnterom g
94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),  van zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi jvan Nunen, van zi jn
bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V. (en vertrouwel i jké
dossiers van haar cl iënten),  Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding
8.V., de politieke partij De Groenen (met haar hoofdzetel in Utrecht, afdeling Sint-Oedenrode) heeft
gestolen, zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooi j .

Hiermee is het jur idisch waterdichte bewijs geleverd dat op 29 januari  2015 Rob van den Witteboer
werkzaam bi jVan Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134,5490 AC Sint-Oedenrode in opdrachtvan
verantwoordeliik ambtenaar T. (Tina) Gruben van de qemeente Sint-Oedenrode zich
onmiskenbaar schuldig heeft  gemaakt aan huisvredebreuk. Over huisvredebreuk staat op wikipedia
letterlijk het volgende geschreven:

Huisvredebreuk

Onder huisvredebreuk wordt verstaan het binnendrinqen van een woninq of besloten lokaal íbiivoorbeeld
een winkel of horecabedriif l  of erf of daarin verbli iven zonder de toestemminq en teqen de wil van de
eiqenaar of qebruiker. Huisvredebreuk is in Nederland een 1flgg[i if dat strafbaar is gesteld in het Wetboek
van Strafrecht onder artikel 138 Sr en valt in een speciÍieke categorie misdrijven tezamen met
lokaalvredebreuk ten aanzien van een lokaal bestemd voorde openbare dienst (art. 139 Sr) en sinds 1993
computervredebreuk (art. 1 38ab Sr).

Wetsartikelen huisvredebreuk en uitleq

Artikel 138 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht:
1. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechteli jk binnendringt

of, wederrechteli jk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende
aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
derde categorie.

2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een
valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten
gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde
tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.

3. lndien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

4. De in het eerste en derde l id bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd,
indien twee oí meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Nadat Rob van den Witteboerwerkzaam bi jVan Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC
Sint-Oedenrode (veelal)  in containers van M. van Happen Transport  B.V. ( totaal 12 of 13 containers)
op 29 ianuari  2015 in opdracht van verantwoordel i jk ambtenaar T. (Tina) Gruben van de gemeente
Sint-Oedenrode zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooi j  al le eigendommen
(waaronder vertrouwel i jke dossiers van onder meer cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.)
heeft gestolen uit de bedrijfswoningen op het adres 't Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode
van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven Camping
en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-
Oedenrode) heeft  op 18 februari  2015 B.G.M. Jansen, Ol landseweg 117,549í XA Sint-Oedenrode
vrii van al deze door Rob van den Witteboer qestolen eiqendommen de bedrijfswoningen op het
adres' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, bi jbehorende bedri j fsgebouwen en onderl iggende
percelen sect ie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 51 7 (zo'n 6 hectare),  inclusief de
brievenbussen. gestolen van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  waarin zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van
Nunen in de gemeentel i jke basisadministrat ie (GBA)van de gemeente Sint-Oedenrode als wonende
staat ingeschreven op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en de bedrijven Camping
en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing
Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. bi j  de kamer van koophandel als gevest igd op de
adressen 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode staan ingeschreven en waarbij de politieke partij
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De Groenen (afdel ing Sint-Oedenrode) bi j  de gemeente Sint-oedenrode staat ingeschreven ats
gevestigd op het adres 't Achterom g, 549.1 XD Sint-Oedenrode.

Hiermee is het jur idisch waterdichte bewijs geleverd dat het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-
Oedenrode, zetelend aan de Burgemeester Wernerla an 1, S4g2 GD Sint-Oedenrode, onoer
aansturing van gemeentesecretaris F. Schriever op 22 juni 2015 bewust een valselijk opgemaakt
exploot heeft  laten ui tgaan aan de voormal ige huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Di iesen op nun
huidige woonadres te Diessen met de aanzegging dat door hen op ui te; l i ik 30 iuni  2015 de
verschuldigde opslagkosten van de 12 of 13 containers, z i jnde í41974- EURO(voor 12 containers)
of í 58.278.- EURO (voor '1 3 containers), moet zijn betaald waaín Ro itteboer werKzaam
bijVan Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode (veelal)  in containers van
M. van Happen Transport  B.V. ( totaal 12 of 13 containers) op 29 januari  2015 in opdracht van
verantwoordel i jk ambtenaar T. (Tina) Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode zonder
voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooi j  al le eigendommen (waaronder
vertrouwel i jke dossiers van onder meer cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) heeft
gestolen uit de bedrijfswoningen op het adres 't Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode van
eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven Camping en
Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-
Oedenrode). Dit valselijk opgemaakte exploot kan hierop dan ook nooit in stand blijven
en moet daarop nietig worden verklaard, welke door een gerechtsdeurwaarder bij de voormalige
huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen op hun huidige woonadres te Diessen op ui ter l i ik 25 iuni
S moet zi jn betekend.

De volgende zeven natuurl i jke personen en rechtspersonen:

1. Van Rooii. Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de
gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op grond
van art. 40 Ger. W. (België) wettelijk verplicht om de voor hem bestemde (aangetekende) brieven te
versturen aan federaal procureur des konings Fréderic Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus
1, 1000 Brussel (België);

2. Van Nunen. Johanna Elisabeth Maria, die in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode geregistreerd moet staan als wonende op het adres't
Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

3. Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,
gevestigd op het adres 't Achterom 9-94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

4. Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V., met ondernemingsnummer: 160901 1 1 , vanaÍ 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

5. Van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het
adres 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

6. Stichtinq Administratiekantoor van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer:17154479, vanaf
5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

7. Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het
adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);

sommeren het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-Oedenrode, zetelend aan de Burgemeester
Wernerlaan 1 , 5492 GD Sint-Oedenrode, namens deze gemeentesecretaris F. Schriever dan ook om
hun aan de voormal ige huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen op hun huidige woonadres te
Diessen op22 juni  2015 betekende exploot op ui ter l i ik 25 iuni2015 niet ig te hebben verklaard en dat
aan bovengenoemde zeven rechtspersonen (de eigenaars van de gestolen goederen) op uiterliik 25
iuni 2015 op hun hierboven genoemde juiste adressen schri f tel i jk te hebben bevest igd

Voor verantwoordelijk gemeentesecretaris F. Schriever (zie foto) gaat dit echter nog
niet ver genoeg en heeft  hi jd i t  kunnen doen door als gemeentesecretar is art ikel  7:10,
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht te overtreden door in samenspanning
met burgemeester en wethouders van SintOedenrode vóór ui ter l i ik 18 iuni2015
geen besluit te hebben genomen op ons bezwaarschrift d.d. 21 maart 20'15 (kenmerk:
AvR/JvN/2103201518.2) waartoe burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode
wettelijk verplicht waren, waarvan u de aanhef op de eerste pagina hieronder vindt
ingelast:

I,r
l '
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J a J a f . ^

L LlÊF^rft;
A.M.L.  van

Rooi j  en J.E.M. van Nunen
Vanaf  1 januar i  2011 wonende op hun
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (België) e.a.

Ons kenmerk: AvR/JvN/2 1 0 3201 S|BZ

Aantekenen

Aan: Burgemeester en Wethouders
van Sint-Oedenrode
Postbus 44, 5490 AA, Sint-Oedenrode
(e-mail : info@sint-oedenrode. n l)

Zonhoven: 21 maart2015

Betreft:
Bezwaarschrift tegen de op 11 februari 2015 bij brief d.d. 9 februari 2015 (nummer: 184988) verstuurde
beschikking bestuursdwang aan dhr. R.C.M. Treffers gerechtsdeurwaarder h.o.d.n.
JW Gerechtsdeurwaarders B.V. Drielandendreef 38, 3845 CA Harderwijk van burgemeester en wethouders
van Sint-Oedenrode.

Dit bezwaarschrift bevat 90 pagina's met bijbehorende producties I Um 8 (233 blz.), totaal: 323 blz.

Voor de inhoud van ons gehele bezwaarschriÍt d.d. 21 maarï2015 verwijzen wij u naar de volgende
l ink op internet:

http://www.mstsnl.net/ekc/odf/21-maart-2015-bezwaarschrift-teqen-beschikkinq-
bestu ursdwanq-van-benw-sint-oedenrode-teqen-qerechtsdeurwaarder-rcm-treffers. pdf

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

Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij gemeentesecretaris F. Schriever van Sint-
Oedenrode om aan Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode; namens
deze Rob van den Witteboer,  per direct opdracht te qeven om de door hem op 29 januari  2015 in
opdracht van verantwoordelijk ambtenaar T. (Tina) Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode in 12 of
13 containers gestolen eigendommen van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j
van Nunen, zi jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,
Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en de pol i t ieke part i j  De
Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) per direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel
P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooi j  op het adres ' t  Achterom 9-9A,.  5491 XD Sint-Oedenrode,
zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald.

In geval de volgende zeven rechtspersonen:

1. Van Rooii. Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de
gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op
grond van art. 40 Ger. W. (België) wettelijk verplicht bent om de voor hem bestemde aangetekende
brieven te versturen aan federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1 , 1000 Brussel (België);

2. Van Nunen. Johanna Elisabeth Maria, die in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode geregistreerd moet staan als wonende op het adres 't

Achterom 9A, 549'l XD Sint-Oedenrode (Nederland);
3. Camoinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,

gevestigd op het adres't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
4. Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V., met ondernemingsnummer: 160901 11,vanaf 5 maart 1998

gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),
5. Van Rooii Holdinq 8.V., metondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het

adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
6. Stichtinq Administratiekantoor van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer:17154479, vanaf

5 maart 1998 gevestigd op het adres't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
7. Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het

adres 't Achterom 9, 5491 XD te SintOedenrode (Nederland);

$
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op- bovengenoemde juiste adressen op ui ter l i ik 26 iuni  2015 bi j  aangetekende br ief  (die door
lY:.^:: lI:o'1_"n.i i lechtgenotere@|i1kk,nnunwordenontVangen)van'JurseÍrreester en wetnouoers van Stnt-oedenrode geen besluit hebben mogen ontvangen op ons
bezwaarschrift d.d. 21 maart 2015 (kenmerk: AvRl/JvN t21o32o1SIBZ) waartoe 

-burger"ester 
en

wethouders van Sint-Oe!91rode op grond van art ikel  7: í0,  eerste l id,  van de Algeírene wet
bestuursrecht vóór ui te-r l i jk.18 iuni2015 een beslui t  hadden moeten nemen, tál  t"g"n
gemeentesecretaris F. Sghriever, burgemeester Peter Maas (CDA) en de wethoude-rs Jeanne
@ (Hart van Rooi/PvdA), Àa van Uer ÈeiiOen (DGS- AVRnooi).nfu
Burqsteden (WD) (zie 5 foto's hieronder;, tegen.erantwoorOËti.jt< ambtenaar T. (Tina) OrrOen van
de gemeente Sint-Oedenrode en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode,

als ook tegen:

1. Van Kaathoven Loqist ics B.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode;
2. Rob van Kaathoven, algemeen directeur bi j  Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134,

5490 AC Sint-Oedenrode;
3. Rob van den Witteboer,  werkzaam bi jVan Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC

Sint-Oedenrode;
4. M. van Happen Transport  8.V..  postbus 2323, 5600 CH Eindhoven;
5. Mark van Happen, algemeen directeur bi j  M. van Happen Transport  8.V.,  postbus2323,

5600 CH Eindhoven;
6. Leo Merks, werkzaam bi j  M. van HappenTransport  B.V.,  postbus2323,5600 CH Eindhoven;
7. B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode;

strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal
Parket, Wolstraat 66 bus '1, 1000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan de
Hoofdoff ic ier van Just i t ie mr. F.K.G. Westerbeke van het landel i jk parket,  PosthumalaanT4,3072 AG
Rotterdam. Ter onderbouwinq van die strafaanqifte zal deze sommatie worden overleqd.

SOMMATIE

Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wii het openbaar lichaam De Gemeente Sint-
Oedenrode. namens deze secretaris F. Schriever. zetelend te Sint-Oedenrode aan de
Burqemeester Wernerlaan 1. 5492 GD Sint-Oedenrode

1 . Het op verzoek van het openbaar lichaam De Gemeente Sint-Oedenrode op 22 juni 2015
valsel i jk betekende exploot aan A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driessen op hun huidige woonadres
te Diessen per direct niet ig te verklaren en dat op ui ter l i ik 25 iuni2015 met
deurwaardersexoloot te hebben laten betekenen aan A.A.H. van Rooi i  en K.T. Driessen oo
hun huidige woonadres te Diessen.

2. Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode te verplichten dat per direct moet worden
beslist op ons bezwaarschrift d.d. 21 maart 201 5 (kenmerk: AvRi/JvN/2103201 S|BZ ) omdat
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode op grond van artikel 7:'10, eerste lid, van
de Algemene wet bestuursrecht daarop vóór ui ter l i ik 18 iuni  20í 5 een beslui t  hadden
moeten hebben oenomen.

o
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3. Aan Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode; namens deze Rob
van den Witteboer,  oodracht te qeven om de door hem op 29 janua r i  20iS in 12 of 13
containers gestolen eigendommen van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van
Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecológisch Kennis
Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Roóiy Holding B.V
en de politieke partij De Groenen (afdeling SinfOedenrode) per direct terug te orengen op
de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij op het adres 't
Achterom 9-9A,. 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat
daarui t  niets kan worden weggehaald, waar ze ui ter l i ik op 25 iuni  2015 moeten staan.

Met de sommatie om op ui ter l i ik 25 iuni  2015 dat schri f tel i jk te hebben bevest igd aan de volgende
zeven natuurlijke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten:

- A.M.L. van Rooii op het adres: federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal
Parket,  Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel,  waartoe u op grond van art .  40 Ger. W. (België)
wettelijk verplicht bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F.
Schriever van de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2O'13 niet meer als wonende
staat geregistreerd in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische
Rijksregister;

-  J.E.M. van Nunen op het adres: ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)
omdat ztl daar als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

- Gampinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer.
57035032 , gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Het Ecoloqisch Kennis Gentrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: 160901 11, vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdino B.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart '1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 549í XD Sint-
Oedenrode (Nederland);

- Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);

en dat op de volgende e-mai l  adressen: ekc.avanrooi i@qmal.com en a.vanrooi i48@qmal.com en
de.qroenen.belgie@qmail .com op ui ter l i ik 25 iuni  2015 schri f tel i jk te hebben bevest igd, zo niet dan
zal hiervan op 26 iuni2015 tegen de in di t  sommatieverzoek genoemde natuurl i jke personen en
rechtspersonen strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw,
Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan
de Hoofdoff ic ier van Just i t ie mr. F.K.G. Westerbeke van het landel i jk parket,  Posthumalaan74,3072
AG Rotterdam. Ter onderbouwinq van die strafaanqifte zal deze sommatie worden overleqd.

Hoogachtend;

A.M.L van Rooi j
Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus '1,

1000 Brussel (Art .40 Ger. W.)

Ecologisch Kennis Centrum B.V
't Achterom 9
5491 XD Sint-Oedenrode

Van Rooi j  Holding 8.V.,
't Achterom 9A
5491 XD Sint-Oedenrode

J .E.M.  van Nunen
't Achterom 94,
5491 XD, Sint-Oedenrode

Camping en Pensionstal  "Dommeldal"
't Achterom 9-94,
5491 XD Sint-Oedenrode

Sticht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V.,
't Achterom 94,
549'1 XD Sint-Oedenrode

Pol i t ieke Groepering De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode;
't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode

''..'.,
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Bi ibehorende s tukkenbunde l :
-  (Stuk 1);  Bericht d.d. 29 september 20'14 (Ref:  2O14|PGN2192) van procureur des konings

M. Van de Werf aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te
Antwerpen (1 blz.) ;

-  (Stuk 2);  Schri f tel i jke bevest iging d.d. 2l  januari  2015 van afgi f te van de sleutets door huurder
A.A.H. (Jos) van Rooi j  aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  van het pand ' t  Achterom 9, 5491 XD te
Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari  2015 ( j  blz.) ,

-  (Stuk 3);  Schri f tel i jke bevest iging d.d.2l  januari  2015 van afgi f te van de sleutels door huurder
K. l .  (Kimberley) Driessen aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  van het pand ' t  Achterom gA, 5491
XD te Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari  2O1S ( i  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 landel i jk bestuur van De Groenen in
Utrecht (www.degroenen.nl)  en bi j  de Europese De Groenen, afdel ing België (www.degroenen"eu),  op
internet laten plaatsen.

SOMMATIE

Op qrond van bovenqenoemde feiten sommeren wii M. van Happen Transport bv.
Postbus 2323, 5600 CH Eindhoven, namens Leo Merks of haar aloemeen directeur om:

1. De door Van Kaathoven Logist ics B.V. in containers van M. van Happen Transport  bv,
Wei jerbeemd 10 Postbus2323,5600 CH Eindhoven, op 29 januari2OlS gestolen
eigendommen van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen,
zi jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  Van
Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en de pol i t ieke part i j
De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode)per direct terug te brengen op de parkeerplaats van
het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD
Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden
weggehaald, waar ze ui ter l i ik op 25 iuni  2015 moeten staan.

Met de sommatie om op ui ter l i ik 25 iuni20í5 dat schri f tel i jk te hebben bevest igd aan de volgende
zeven natuurlijke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten:

- A.M.L. van Rooii op het adres: federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal
Parket,  Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel,  waartoe u op grond van art .40 Ger. W. (België)
wettelijk verplicht bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F.
Schriever van de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende
staat geregistreerd in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische
Rijksregister;

-  J.E.M. van Nunen op het adres: ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)
omdat zij daar als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeentelijke
basisadministrat ie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

- Gampinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer:
57035032 , gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: '160901 1 1, vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer 17102683, vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 549'l XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  St icht inq Administrat iekantoor van Rooí i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);

- Politieke Groeperins De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevest igd op het adres' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);

en dat op de volgende e-mai l  adressen: ekc.avanrooi i@gmal.com en a.vanrooi j4S@qmal.com en
de.qroenen.belqie@qmail .com op ui ter l i ik 25 iuni  2015 schri f tel i jk te hebben bevest igd, zo niet dan
zal hiervan op 26 iuni2015 tegen de in di t  sommatieverzoek genoemde natuurl i jke personen en
rechtspersonen strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw,
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Federaal Parket, Wolstraat 66 bus '1, í000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan
de Hoofdoff ic ier van Just i t ie mr. F.K.G. Westerbeke van het landel i jk parket,  Posthumala an 74, 3072
AG Rotterdam. Ter onderbouwinq van die strafaangifte zal deze sommatie worden overlegd.

Hoogachtend;

'  
' í ' í* ' ,

A.M.L van Rooi j
Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus '1,

1000 Brusse l (Ar t .40  Ger .  W. )

/
/  , " ,  ' /

t /
\ -  //

Ecologisch Kennis Centrum B.V
't Achterom 9
5491 XD Sint-Oedenrode

/ ' , ,
/ , ' - /
/ \ l
t /
\ - -  /

Van Rooi j  HotOing a.V.,
't Achterom 9A
5491 XD Sint-Oedenrode

J .E.M.  van Nunen
't Achterom 9A,
5491 XD, SinfOedenrode

.//
/  / ' .  

' ^ r
t \ /

l . /
\ . 2 .  /

Camping en Pensionstal  "Dommeldal"
't Achterom 9-9A,
5491 XD Sint-Oedenrode

't Achterom 94.
5491 XD Sint-Oedenrode

Pol i t ieke Groepering De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode;
't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode

Bi ibehorende stukkenbu ndel :
-  (Stuk 1);  Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref :  20141PGN2192) van procureur des konings

M. Van de Werf aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te
Antwerpen (1 blz.) ;

-  (Stuk 2);  Schri f tel i jke bevest iging d.d. 21 januari20'15 van afgi f te van de sleutels door huurder
A.A.H. (Jos) van Rooi j  aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  van het pand ' t  Achterom 9, 5491 XD te
Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari  2015 (1 blz.) ;

-  (Stuk 3);  Schri f tel i jke bevest iging d.d.21 januari2015 van afgi f te van de sleutels door huurder
K. l .  (Kimberley) Driessen aan eigenaarA.M.L. van Rooi jvan het pand't  Achterom 9A, 5491
XD te Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari  2015 (1 blz.) ;

- (Stuk a); Ontvangstbewijs van onze hierboven ingelaste per fax verstuurde sommatieverzoek
d.d. 22juni 201 5 (8KC12206201S/SOM) aan het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-
Oedenrode, namens deze secretaris F. Schriever (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 (wrarw.deqroenen.nl)  en bi j  de Europese De Groenen, afdel ing België (www.deqroenen.eu),  op
internet laten plaatsen.
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Stuk 1



A.M,,l-,.Jan Rooiit
De eigenaar van het pand ' t  Achterom 9-9A,
5491 XS te Sint-Oedenrode en de daarin gevest igde
hierna ts noemên bedri jvnn en pol i t ieke part i j
Corr" Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (3elgiê)
e-mai l :  ekc.avarrrooi i f t iq l ïai l .com
te l :  +  32  117 586 76

rru$
Aan Kinberley Driessen

Hierbi j  bevest ig ik als ci t l  e igenaar van het pand ' t  Achlerom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode
Van Rooi. i . , .Adrianus Marius Lambertr*3, vanaí 1 januart  20'11 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiê);  dat Kimberley Driessen de sleutels van het pand
't Achterr:nr 9A cn de brjgei:ouwen heeft aígegeven aan de eigenaar.

Dagteken ing .  2 '1  lanuar i  2015

í ' .  ,  o 'f  
i ' \ ' r  i

A.t !1.1 van Rooi j
Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven Belgiè

P.$. De volgende bedri lven zr in nog gevest igd op ' t  Ach{erorn 9A

1. Uet Ecologisch K.q.nnis Cenu.um 8.V.,  nret ondernent ingsnuntmer: 160901 1 1, vanaí 5 rnaart

@ i Á á r , t e r o m 9 A , 5 4 9 1 X D S i n t - o e d e n r o d e ( N e d e r | a n d ) m e t a | s
directeur A^M.L" van Rooi1, vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats

Hazendansweg 36A, 35?0 Zonhr:ven (Belgiê);
Z. Van Rooi i  l - !_olàinq-F.V.. ,  rrel  onclerrrerningsnurrmer: 17102683, vanaí 5 nraart  1998

g-r-r t ,gr i  
"ó 

f ' reiàOres ' t  Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),  met als

bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  20'11 wonende op zi in hooÍdverbl i j íp laats

Hazenclansweg 30A, 3520 Zonhoven (Belgié);

3.  St icht ing Adf{ l in istrat ip.kantoor ynn Rooi i  Holdinq s.v. ,  met ondernemrngsnummer:

17154479, ua*í S n,* i t  tsga gevest igd op het adres 
' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-

Oegenrocie (Nederland),  met als voorzi l ter A.M.L. van Rooi j ,  vanaÍ 1 januari  201 1 wonende op

zi jn hooídverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgi t ! ) ;

Dit  bedri j f  is nog gevest igd op' t  Achterom 9-9a

4.  "  eennransbedr i j f  met  o r rdernent ingsr lummer .

5703503? ,  ge*st 'gd op het udreu t  Áóhterom 9-gA, 5491 XD Srnt-Oedenrode (Nederland)

met als z-aakvoerclei  A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 lanuari  2011 wonende op zt in

hoofdverblr l íplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven iBelgié);
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A*M.L,-van Rooii:
De eigenaar van het pand ' t  Achterom g-gA,
5491 XD te Sint-Oedenrode en de daarin gevest igde
hierna te noemen bedri jven en pol i t ieke part i j
Corr.  Adres: Harendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)
e-mai l :  ekc.avan rooi i (Do mai l . .cogl
te l :  +  32  117 586 76

r"Iffi
Aan: Jos van Rooi j

Hierbi j  bevest ig ik als de eigenaar van het pand ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode
Van Rooi i .  Adrianqj i_Marius Lambertus, vanaf ' l  januari  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); dat Jos van Rooij de sleutels van het pand 't Achterom 9
en de bi jgebouwen hceÍt  aÍgegeven aan de eigenaar.

Dagteken ing .  21  januar i  201 5

,/ L"'t" ' '. ' '

I '
\

A.M.L. van Rooi j
Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven Belqië

P.S. De volgende pcl i t ieke part i j  is nog gevest igd op t  Aclr terorn I

1. P.gJilieke Groeperilq Oe Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 549'1 XD te Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
gemacht igd bestuurder A.M^L. van Rooi j ,  vanaÍ 1 januari  201' l  wonende op zi l t ' .
hoofdverbl i l fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiè),

Di l  bedri j f  is nog gevest igd op ' t  Achterom 9-9a

Z Camq.i .ng en PgnsioUg"tal  "Qommeldal" eenrransbedri j f  met ondernenringsnumnrer
SZOeSOfi  ,  gevest igd op het adres ' t  Achterom 9-gA, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)

met als zaakvoerder A M.L. van Rooi1, vanaf 1 januari  2011 wonende op zi ln
hoofclverbl i i fp laals Hazenclansweg 36A, 3520 Zorrhoven (Belgiè);
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PARKET
VAN DE

PROCURBUR DBS KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING _ ANTWERPEN

O  .  R e f  :  O W  5 ' /  6 I  /  Z O t +  A n t w e r p e n ,  2 9  S e p  2 0 1 4
B u r e e l  R  -  t e l e f o o n :  0 3 / 2 s 7  9 0 8 6
C o n t a c t p e r s o o n :  I l  .  T m p e n s
U .  R e f  :  2 a t 4  / p c p , / z t g Z
B i j  l a g e  :  b e t e k e n i n g  b e r i c h t  o p  o n b e k e n d e  w o o n s t

( C o r i f o r m  a r t .  4 0  G W )

M  i  i  n l r n n r  Á n  D r n n r  i  r ó t  1 t '  -  n a n a r r  r  I-  r o c u r e u r  -  g e n e r a a . L  ,

I k  h e b  d c  e c r  U e d .  h i e r b i - j  u w  g e r e c h t s b r i e f  d d .  1 6  S e p  2 0 1 4
inzake de  be teken ing  op  onbekende woonst  (Conform ar t .  40
G W )  u i t g a a n d e  v a n  H o f  v a n  B e r o e p  t e  A n t w e r p e n  ( K f ) ,  i n z a k e
Kenn isgev ing ,  bes temd voor  VAN ROOIJ  ADRIANUS,  thans  zonder
g e k e n d e  w o o n -  o f  v e r b l i j f p l a a t s ,  t o t  b e s c h i k k i n g  t e r u g  t e
d o e n  g e w o r d e r t ,  t e n e i n d e  v o e g i n g  b i j  h e t  d o s s i c r .

D e  P r o c u l e u r  d e s  K o n i n g s ,

M ,  V a n

A a n  d e  H e e r  P r o c u r e u r - g e n e r a a l
h  i  i  l ' r o | -  ï - i n f  l . r an  Re rnenu L _) r  ru u

t  .  a . v .  G r i f f i e
K a m e r  v a n  I n b e s c h u l d i g i n g s t e l l i n g
Waal -se  Kaa i
t e  2 0 0 0  A N T W E R P E N
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A.M.L. van Rooij (zonder geregistreerde
woon- en verbli j fplaats in België),
J.E.M. van Rooij van Nunen
geregistreerd als wonende op het adres
't Achterom 9A, 549í XD Sint-
Oedenrode (NL), vier bedrijven en de
politieke partij De Groenen gevestigd
op het adres 't Achterom 9 en/of gA,
5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Verstuurd per fax 0413-478060

Aan: Het ooenbaar l ichaam
De Gemeente Sint-Oedenrode.
namens deze secretaris F. Schriever
Zetelend te Sint-Oedenrode aan de
Eurgemeester Wernerlaan 1,
5492 GD Sint-Oedenrode
(e-mai l  :  info@sint-oedenrode. nl)

Datum:  22 jun i2015
Ons kenmerk: EKC|22O620 1 S/SOM

Sommatie om op qrond van de feiten zoals die staan beschreven in dit sommatieverzoek:

1. Het op verzoek van het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-Oedenrode op 22 juni 2015 valseli jk
betekende exploot aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op hun huidige woonadres te Diessen pg
direct nietig te verklaren en dat op uiterl i ik 25 iuni 2015 met deurwaardersexploot te hebben laten
betekenen aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op hun huidige woonadres te Diessen.

2. Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode te verplichten dat per direct moet worden beslist op
ons bezwaarschrift d.d. 21 maart 2015 (kenmerk: AvR/JvN/2 103201518.2 )omdat burgemeesteren
wethouders van Sint-Oedenrode op grond van artikel 7:10, eerste l id, van de Algemene wet
bestuursrecht daarop vóór uiterl i ik 18 iuni 2015 een besluit hadden moeten hebben genomen.

3. Aan Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134,5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van den
Witteboer, opdracht te qeven om de door hem op 29 januari 2015 in 12 of 13 containers gestolen
eigendommen van eigenaarA.M.L. van Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn
bedrijven Camping en Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding
8.V., Stichting Administratiekantoorvan Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling
Sint-Oedenrode) per direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom
van A.M.L. van Rooij op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten
en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterl i ik op 25 iuni 2015
moeten staan.

Met de sommatie om op uiterl i ik 25 iuni 2015 dat schrifteli jk te hebben bevestigd aan de volgende zeven
natuurli jke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten:

- A.M.L. van Rooii op het adres: federaal procureur des konings Frederic Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1 , 1000 Brussel, waartoe u op grond van art. 40 Ger. W. (Belglë) wetteli jk verplicht
bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-
Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;

- J.E.M. van Nunen op het adres: 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) omdat zij daar
als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

- Gampinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,
gevestigd op het adres't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

- Het Ecoloqisch Kennis Gentrum B.V., met ondernemingsnummer: 160901 l1,vanaf 5 maart 1998

i#
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A.M.L. van Rooij (zonder geregistreerde
woon- en verbli j fplaats in België), J.E.M.
van Rooij van Nunen geregistreerd als
wonende op het adres 't Achterom 94,
5491 XD Sint-Oedenrode (NL), vier
bedrijven en de polit ieke parti j  De
Groenen gevestigd op het adres 't

Achterom 9 en/of 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (NL).

Verstuurd per fax 0499470 501

Aan: M. van Happen TranspoÉ bv
namens deze Leo Merks of
haar alqemeen directeur.
Weijerbeemd 10
Postbus 2323, 5600 CH Eindhoven
(e-mai | : info@vanhappencontainers.n)

Datum: 22 iuni 2015
Ons kenmerk: EKC I 220620 I 5A/anHappen

Sommatie om op grond van de feiten zoals die staan beschreven in dit sommatieverzoek:

1. De door Van Kaathoven Logistics B.V. in containers van M. van Happen Transport bv, Weijerbeemd 10
Postbus 2323, 5600 CH Eindhoven , op 29 januari 2015 gestolen eigendommen van eigenaar A.M.L.
van Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en Pensionstal
'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting Administratiekantoor
van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) per direct terug te
brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij op het adres't
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken voozien dat daaruit
niets kan worden weggehaald, waar ze uiterl i ik op 25 iuni 2015 moeten staan.

Met de sommatie om op uiterl i ik 25 iuni 2015 dat schrifteli jk te hebben bevestigd aan de volgende zeven
natuurli jke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten:

- A,M.L. van Rooii op het adres: federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel, waartoe u op grond van art. 40 Ger. W. (Belgiè) wetteli jk verplicht
bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-
Oedenrode vanaÍ 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;

- J,E.M. van Nunen op het adres: 
't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) omdat zii daar

als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

- Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,
gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

- Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V., met ondernemingsnummer: 160901 11 , vanaÍ 5 maart 1998
gevestigd op het adres't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

- Van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart '1 998 gevestigd op het
adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

. Stichtlno Administratlekantoor van Rooil Holdinq El.V., met ondernemingsnummer: 17154479,
vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

- Politieke Groeperinq De Groonen (met haar zetelte Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het
adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);

en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooij@gmal.com en a.vanrooij4S@omal.com en
de.groenen.belgie@qmail.com oo uiterl i ik 25 iuni 201 5 schrifteli jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan
op 26 luni 2015 tegen de in dit sommatievezoek genoemde natuurli jke personen en rechtspersonen
strafaangifte worden gedaan bij Íederaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat
AAhr rc í  íOnnRnrssc l  íBc lo ie )me tÊena fsch r i f Í vand ies t ra faano i f t eaandeHoo fdo Í f i c i e r vanJus t i t i emr .


