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Aan: Burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode, namens deze,
Voorzitter@,
Postbus 44,5490 AA Sint-Oedenrode
(e-mail : i nfo@sint-oede_nrode. nl )

Ecologisch Kennis Gentrum B.V.
't Achterom 9a, 5491 XD,
Sint-Oedenrode, e.a.

Sint-Oedenrode 23 jul i  2015

Ons kenmerk: EKC 1230720 1 SMOB-Oedenrode

Referenties KvK: KvK0112704074 en KvK01/2704093 enKvk0112704103 en KvKO1/2704123
Dossiernummers KvK: 57035032 en 160901 1 1 en í7102683 en 17154479

Geachte college van burgemeester en ers, namens deze burgemeester Peter Maas,

YI

De volqende natuurli ike personen en rechtspersonen:

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

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

- Het Ecoloqisch Kennis Centrum B.V., metondernemingsnummer: 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 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);

werden geconfronteerd met de volgende in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode van een binnen de
Kamer van Koophandel werkende "anoniem oersoon" valselijk opgemaakte besluiten:

ref KvK0112704074) aan Camping en Pensionstal "Dommeldal" (Stuk J);
ref: KvK0112704093) aan Ecologisch Kennis Centrum B.V. (Stuk K);
ref: Kvk0112704103) aan Van Rooij Holding B.V. (Stuk L);
reÍ KvK0112704123) aan Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (Stuk M);

met de sommatie om op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur "h!LbËlgj!" binnen het maximaal
wettelijke termijn van vier weken aan bovengenoemde zeven natuurlijke personen en rechtspersonen "op
bovenqenoemde iuiste adressen" de in dit vezoekschrift vezochte informatie te verstrekken daar wij die nodig
hebben om ons bezwaarschrift tegen bovengenoemde valselijk opgemaakte besluiten van de Kamer van
koophandel inhoudelijk te kunnen motiveren en van het hieóoven verzochte besluit een kopie te versturen aan
de natuurlijke personen A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Nunen op de e-mail adressen:
ekc.avanrooii@gmail.com en a.vanrooij4S@omail.com en de.groenen.belgie@gmail.com.

Dit bezwaarschrift bevat 99 pagina's met bijbehorende stukken A Um V, totaal: 179 blz.
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Uw schrijven met als onderwerP
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Het gemeentebestuur van Sint-Oedenrode.

Voor tussentijdse informatie kunt u contact opnemen met de afdeling


