
A.M.L. van Rooij  (zonder geregistreerde
woon- en verbl i j fplaats in België),
J.E.M. van Rooij  van Nunen geregistreerd
als wonende op het adres 't Achterom 9A,
5491 XD Sint-Oedenrode (NL), vier
bedri jven en de pol i t ieke part i j  De Groenen
gevestigd op het adres 't Achterom 9 en/of
94, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Ons kenmerk: EKC/2406201 5/Gruben

Verstuurd oer fax 0413478060
Aan; mw. T. (Tina) Gruben, Coordinator /
Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving
van de gemeente Sint-Oedenrode
Burgemeester Wernerplein 1 ,5492 GD Sint-
Oedenrode (e-mail: inÍo@sint-oedenrode.nl en
T. Gru ben@sint-oedenrode. nl )

Datum: 24 iuni 2015

Geachte Jur id isch Bele idsmedewerker  Handhaving T.  (T ina)  Gruben,

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 20'13 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,
Wolst raat  66 bus 1,  1000 Brussel  (Belg ie) ;

o

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

1. De in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben met instemming van de
toezichthouders J.F.M. Vlemminx en T.W. Craane van de gemeente Sint-Oedenrode door Van
Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van den
Wit teboer,  op 29 januar i  2015 in 12 of  13 conta iners 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 elgendom van A.M.L. van Rooij op het adres 't Achterom
9-94, 549'l XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan
worden weggehaaldwaar ze u i ter l 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. (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 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 zlj daar
als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

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

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

-  St icht inq Adminis t rat iekantoor  van Rooi i  Hold inq 8.V. ,  met  ondernemingsnummer17154479,
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.avanrooii@gmal.com en a.vanrooij4S@qmal.com en
de.qroenen.belgie@qmail.com op uiterl i ik 25 iuni 2015 schrifteli jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan
op 26 iuni 2015 tegen mw. T. (Tina) Gruben, Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving van de gemeente Sint-
Oedenrode, Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode en de in dit sommatieverzoek genoemde
natuurli jke personen en rechtspersonen strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric
Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat66 bus 1, 1000 Brussel (Belgie) meteen afschriftvan 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 16 pagina's met 4 stukken (4 blz.), totaal met 4 tabs: 24 blz.



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 SinfOedenrode (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,vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

5. Van Rooii Holdinq B.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 ondernemingsnumm er 17154479, vanaf
5 maart 1998 gevestigd op het adres't Achterom 9A, 549'1 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);

berichten u hierbi j  dat u op 29 januari  2015, omstreeks 11.45 uur,  de opdracht heeft  gegeven om
containers te plaatsen bij de bedrijfswoningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode en bijbehorende bedrijfsgebouwen op een van de percelen sectie P 525, P526, P 508,
P 509, P 5'10 en P 5í6 en P 517 (zo'n 6 hectare) waarvan A.M.L. van Rooi j (ondergetekende)de
eigenaar is met de wetenschap en voorkennis dat de huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driessen al
op 21 januari  2015 het pand hadden verlaten en de sleutels aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  hadden
gegeven (Stuk I  en Stuk 2).  U heeft  dat gedaan zonder voorafqaande toestemminq van eigenaar
A.M.L. van Rooi i  waarmee u zich onmiskenbaar schuldig heeft  gemaakt aan een misdri j f  om anderen
te helpen met het plegen van huisvredebreuk waardoor al le 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 (afdel ing Sint-Oedenrode) zi jn gestolen door
Van Kaathoven Logist ics B.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van den
Witteboer.

U als Jur idisch Beleidsmedewerker Handhaving van de gemeente Sint-Oedenrode, zi jnde T. (Tina)
Gruben heeft  met instemming van de toezichthouder T.W. Craane en J.F.M. Vlemminx, van de
gemeente Sint-Oedenrode daarmee bewust een misdrijf gepleegd met het vooropqezette doel met
de hulp van de sterke arm door een grote cr iminele organisat ie onder aanstur ing van:

- dhr.  Ronald Veen h.o.d.n. naamloze vennootschap SNS Bank N.V.,  Croeslaan 1 3521 BJ
Utrecht,  en

- dhr.  R.C.M. Treffers h.o.d.n. Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders B.V.
Drielandendreef 38, 3845 CA Harderwi jk;

in opdracht van verantwoordel i jk ambtenaar T. (Tina) Gruben van de gemeente SintOedenrode
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.)te stelen
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 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 (afdel ing Sint-Oedenrode),  waarna op'18
februari  2015 door B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,549'1 XA Sint-Oedenrode vr i i  van al  deze in
opdracht van de qemeente Sint-Oedenrode door Rob van den Witteboer qestolen
eiqendommen de bedrijfswoningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode,
b i jbehorendebedr i j f sgebouwenenonder l iggendeperce lensec t ie  P525,P526,P508,P509,P510
en P 516 en P 517 (zo'n 6 hectare),  inclusief de br ievenbussen. zi jn gestolen van eigenaarA.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 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.
bij de kamer van koophandel als gevestigd op de adressen 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode
staan ingeschreven en waarbij de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) bij de
gemeente Sint-Oedenrode staat ingeschreven als gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD Sint-
Oedenrode.
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Hiermee heeft  Jur idisch Beleidsmedewerker Handhaving van de gemeente Sint-Oedenrode, zi jnde
T. (Tina) Gruben met instemming van de toezichthouder T.W. Craane en J.F.M. Vlemminx, van de
gemeente Sint-Oedenrode zich onmiskenbaar schuldig gemaakt aan de qrootste eisendomroof ooit
ui t  de Nederlandse en Europese oeschiedenis,  welke de gemeente Sint-Oedenrode op valsel i jke
gronden heeft  laten betekenen aan de voormal ige huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driessen, door
hen met behulp van een valsel i jk opgemaakt betekend exploot d.d. 2zjuni 2015 voor maar l iefst
145.974.- EURO (voor 12 containers) of í58.278.- EURO (voor 13 containers) af te persen. Voor
feitelijke onderbouw laten wij u hierbij onze bij aangetekende brief d.d. 29 april2015 (kenmerk:
AvR/JvNi2904201S/Som) verstuurde sommatie aan Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490
AC Sint-Oedenrode toekomen, waarvan u de aanhef op de eerste pagina hieronder vindt ingelast:

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

Ons kenmerk: AvR/JvN/290420 1 5/Som

Aanqetekend verstuurd

Aan: Van Kaathoven Logistics B.V.
t.a.v. algemeen directeur Rob van Kaathoven
Postbus 134, 5490 AC SinGOedenrode
(e-mail : ínfo@vankaathovengroep.nl)

Zonhoven: 29 aoril2015

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

l. dat de in 1 2 oÍ 1 3 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 8.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de polit ieke Parti j De Groenen na 30 april 2015
niet worden vernietigd of verkocht.

l l . dat de in 12 oÍ 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 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 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.

l l l .  dat  door  Van Kaathoven Logist ics B.V.  a l le  b i j  A.M.L.  van Rooi j ,  J .E.M. van Rooi j  van Nunen,
zijn gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,
Van Rooij Holding 8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 8.V., cliënten van het
Ecologisch Kennis Centrum 8.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 5 mei 2015 niet positief is beslist op deze sommatie zal tegen Van Kaathoven
Logistics 8.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 nadere stukken bevatten 133 's met biibehorende stukken A Um Q (91 totaaf : 224b12..

Voor de inhoud van onze bij aangetekende brief d.d. 29 april2015 verstuurde sommatieverzoek
verwijzen wij u naar de volgende link op internet:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2015-sommatie-teruqbrengen-containers-aan-
fi rma-van-kaathoven-s i nt-oeden rode. pdf
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Wij verzoeken u 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. 29 april2015 (kenmerk: AvFVJvNl29042015/Som)
genoemde fei ten hebben wi j  Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  namens deze algemeen directeur Rob
van Kaathoven, gesommeerd om vóór ui ter l i ik 5 mei 2015 te hebben besl ist :

l .  dat de in 12 of 13 containers door Van Kaathoven Logist ics B.V. 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 8.V.,  Van Rooi j  Holding B.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 in 12 of 13 containers door Van Kaathoven Logist ics B.V. gestolen eigendommen
van A.M.L. van Rooi j ,  J.E.M. van Rooi jvan Nunen, de bedri jven Camping en Pensionstal
'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen yg4ig
uiter l i ik 9 mei 2015 zi jn teruggebracht op de plaats waar Van Kaathoven Logist ics 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
daarui t  niets kan worden weggehaald.

l l l .  dat door Van Kaathoven Logist ics B.V. 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.,  c l 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,
afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle overige daaraan verbonden slachtoffers,
vanaf 29 ianuari2015 (de dag van het stelen)aangerichte schade (zowel mater ieelen
immaterieel) zal vergoeden, waarvan de hoogte zal worden bepaald door een in
Nederland erkende deskundige

met de mededel ing dat in geval vóór ui ter l i ik 5 mei 2015 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 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.

Van Kaathoven Logistics B.V. heeft geweigerd om uitvoering te geven aan onze bij aangetekende
brief  d.d. 29 apri l2015 (kenmerk: AvR/JvN 129042015/Som) gedane sommatie daar hi j  heeft
gehandeld in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben van de
gemeenteSint-oedenrodemetinstemmingvandetoezichthouder@-enJ.E,IL.&@,
van de gemeente SintOedenrode op een beschikking gericht tegen de huurders A.A.H. van Rooi j  en
K.T. Driessen die het pand al hadden verlaten en de sleutels al eerder hadden overgedragen aan
eigenaar A.M.L. van Rooi j  (Stuk 1 en Stuk 2).  Wat dat voor ons en ons gezin al lemaal tot  gevolg heeft
gehad kunt  u  lezen in  onze h ie ronder  inge las te  sommat ie  d .d .22 jun i2015 (kenmerk :
8KC12206201S/SOM) aan het openbaar lichaam De Gemeente Sint-Oedenrode, namens deze
secretar is F. Schriever,  zetelend te Sint-Oedenrode aan de Burgemeester Wernerlaan í ,  5492 GD
Sint-Oedenrode, waarvoor wi j  Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  haar algemeen directeur Rob van
Kaathoven en haar werknemer Rob van den Witteboer mede verantwoordelijk en aansprakelijk
houden, welke U hieronder vindt ingelast en die de gemeente Sint-Oedenrode op 23 juni  2015 (10:17
uur) per'fax0413 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 kenmerk: EKC/230620 1 5/SOM/SNS

Verstuurd per fax 0413-478060

Aan: Het openbaar l ichaam
De Gemeente Si nt-Oedenrode.
namens deze secretar is F. Schriever
Zetelend te Sint-Oedenrode aan de
Burgemeester Wernerlaan í ,
5492 GD Sint-Oedenrode
(e-mai l  :  info@sint-oedenrode. nl)

Datum: 23 juni 2015

Sommatie om op grond 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 pgg
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. 22 maart 2015 (kenmerk: AvR/JvN/2203201518.2) omdat burgemeester en
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 B.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 igenaar A.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 9-94, 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 oo 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 Roolj 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;

- Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,
gevestigd op het adres't Achterom 9-94, 549'l XD Sint-Oedenrode (Nederland);

- Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V., met ondernemingsnummer: 160901 1 1 , vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 94, 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 B.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-mai l  adressen:  ekc.avanrooi i@qmal .com en a.vanrooi j4S@gmal^com en
de.groenen.belqie@gmail.com op uiterl i ik 25 iuni 2015 schrifteli jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan
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 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, Posthumalaan74,3072 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.
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Geachte verantwoordeli jk secretaris F. Schriever van het openbaar l ichaam De qemeente Sint-
Oedenrode,

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 Frederic Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1 , 1000 Brussel (Belgie);

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,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, 549'l 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 bij brief d.d.22 maart 2015 (kenmerk: AvR/JvN/22032015/82) een bezwaarschrift ingediend
tegen de op 1 1 februar i  2015 b i j  br ie f  d.d.  9 februar i  2015 (nummer:  184968) verstuurde beschikk ing
bestuursdwang aan de naamloze vennootschap SNS Bank N.V., Croeslaan 1 3521 BJ Utrecht van
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, waarvan u de aanhef op de eerste pagina
hieronder v indt  inoelast :

Voor de inhoud van ons gehele bezwaarschrift d.d. 22 maart2Ol5 verwljzen wij u naar de volgende
l ink op internet:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2015-bezwaarschrift-teqen-beschikkinq-
bestu u rsdwanq-van-benw-si nt-oeden rode-tegen-s ns-ban k-nv. pdf

Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te
\ r beschouwen.
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Rooi j  en J.E.M. van Nunen 

A'M'L '  van

Vanaf  1 januar i  2011 wonende op hun
hoofdverbl ijfplaats Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (België) e.a.

Aantekenen

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

Zonhoven: 22 maart2015

O ns kenmerk : AvRl/JvN/220320 1 5l BZ

b
(L'

Betreft:
Bezwaarschri f t  tegen de op 1 '1 Íebruari  2015 bi j  br ief  d.d. 9 februari  2015 (nummer: '184968)

verstuurde beschikking bestuursdwang aan de naamloze vennootschap SNS Bank N.V.,  Croeslaan
I 3521 BJ Utrecht van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode.

Dit bezwaarschrift bevat 90 paqina's met biibehorende producties 1 Um 8 í233 blz.). totaal: 323 blz.



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 iuni2015 een beslu i t  te
hebben genomen op ons bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvRl/JvNI22O32O15/BZ) en
betreffend besluit te hebben verstuurd aan de volgende bezwaar makende natuurli jke persoon en
rechtspersonen op hun h ieronder aangegeven ju is te 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 Fredéric 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 SintOedenrode (Nederland);
3. Gampinq 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., 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 B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, vanaf

5 maart '1 998 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 36A, 3520 Zonhoven (België) door toedoen van
gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 als
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, waaryan u het bewijs hieronder vindt ingelast
(Stuk 1) .

PARKET
VAN DE

PROCUREUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING .  ANTWERPEN

O.Ref :OW 576112014 Antwerpen,29Sep2014
Bureel R - telefoon: 03/257 9086
Contactpe rsoon : E lgLpg1ls
U.ReÍ :  2014lPGN2192
Bijlage : betekenins 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 HoÍ van Beroep te Antwerpen (Kl), inzake Kennisgeving, bestemd
voor @, thans zonder gekende woon- of verbli i fplaats, tot beschikking terug
te doen geworden, teneinde voeging bij het dossier.

De Procureur des Konings,
/'



Aan de Heer Procureur-qeneraal
bii het Hof van Beroep
t.a.v. Griff ie
Kamer van Inbeschuldigingstell 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 9-9A, 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, 549'l 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 ' l 998 gevestigd op het adres 't Achterom 94, 5491 XD SinfOedenrode (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);

zware grensoverschrijdende misdrijven heeft gepleegd, waarvan alle schade zal worden verhaald op
het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-Oedenrode in geval burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode hun besluit op ons bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvRi/JvNl22O32015lBZ)
op ui ter l i ik 25 iuni  2015 niet hebben verstuurd aan bovengenoemde zeven bezwaar makende
natuurlijke personen en rechtspersonen op bovengenoemde juiste adressen.

Met bovenqenoemde voorkennis heeft het openbaar lichaam De Gemeente Sint-Oedenrode,
zetelend aan de Burgemeester Wernerlaan I , 5492 GD Sint-Oedenrode onder aansturing van
gemeentesecretaris F. Schriever op 22 juni 2015 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 februari2015
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 9-94, 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) heeft  gestolen, op ui ter l i ik 30 iuni  2015 moeten
hebben betaald en dat bij het in gebreke blijven daarvan tot vernietiging van de gestolen roerende
goederen van A.M.L. van Rooij 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 hoofdzetel in Utrecht, afdeling Sint-Oedenrode)zal worden overgegaan.
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From : ioskuh'1 983Q)htitrla i l .corrr
To : I.g*r Uen O.S11Lseq_e ry:qd I r1
Subject: Dossier L'l 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
gerechtsdeurwaarder m.b.t. dossier L1500731 geen betrekking heeft op mij (AAH van Rooij) en (KT Driessen)
Wij waren op de hoogte van de ontruiming op 29 januari 2015 daarom zijn wrj per 26 januari 2015 niet meer
wonende op dat adres en hebben de sleutels op 26 januari 201 5 dus teruggegeven aan huiseigenaar.

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

Echterz ie ikdatdeze br ief  ook isger ichtaan e igenaarJEM van Nunen maarhiergeen adresvan bekend is ,
deze heb ik wel voor u dit is nameliik:
Hazendansweg 364
3520 Zonhoven (Belg ië)

Graaq ontvang ik een bevestiginq van deze mail.

Met vriendeli jke groet,
Jos van Rooij En Kimberley Driessen

Van: Jos van Rooij tn:;tlto:j-o.5kuh1-9ffi9 fftrËl:.srml
Verzonden: maandag 22 juni 2015 11:45
Aanr 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 bevestigen

Met vriendeli jke groet,
Jos van Rooij & Kimberley Driessen

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 20'15 hebben A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen op 22 juni  2015
(9.59 uur en 11.45 uur) de volgende hieronder ingelaste twee react ie e-mai lber ichten verstuurd aan
hiervoor verantwoordelijk 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 .22 jun i  2015 (  '12 :55  uur )  le t te r l i j k  a ls  vo lg t  gereageerd .

Va n : Ti n a G ru be n <-"1-, litq hen(CI $i n Lq.ÊdS I teile, nl>
Datum: 22 juni201512:55:10 CEST
Aan: 'Jos van Rooij' <joshub l I8,?íQhsluatLaau>
Ondenrverp: Antw.: L1 500731 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
r 0413-481249
bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag



Hiermee is het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat Van Kaathoven Logistics B.V., te Sinf
Oedenrode op 29 januari  2015 in opdracht van verantwoordel i ik ambtenaar T. (Tina) Gruben van
de oemeente Sint-Oedenrode al le eigendommen van A.M.L. van Rooi j  op het adres ' t  Achterom 9-
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 jke
dossiers van haar cl iënten),  Van Rooi j  Holding 8.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 juridisch waterdichte bewijs geleverd dat op 29 januari 20'15 Rob van den Witteboer
werkzaam bi jVan Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode in opdracht van
verantwoordel i ik 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 :

Nadat Rob van den Witteboer werkzaam bij Van Kaathoven Logistics 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  20í5 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 vertrouwelijke dossiers van onder meer cliënten 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 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 (afdel ing Sint-
Oedenrode) heeft  op '18 februari  2015 B.C.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, bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende
p e r c e l e n s e c t i e  P  5 2 5 , P 5 2 6 ,  P 5 0 8 ,  P 5 0 9 ,  P 5 1 0 e n P 5 1 6 e n P 5 1 7  ( z o ' n  6 h e c t a r e ) ,  i n c l u s i e f  d e
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 8.V.,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. bij de kamer van koophandel als gevestigd op de
adressen 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode staan ingeschreven en waarbij de politieke partij
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Huisvredebreuk

Onder huisvredebreuk wordt verstaan het binnendrinqen van een woninq of besloten lokaal (biivoorbeeld
een winkel of horecabedriif l  of erf of daarin verbli iven zonder de toestemminq en teqen de wil van de
eisenaar of qebruiker. Huisvredebreuk is in Nederland een 1$_99[ijJ dat strafbaar is gesteld in het Wetboek
van Strafrecht onder artikel 138 Sr en valt in een specifieke categorie misdrijven tezamen met
lokaalvredebreuk ten aanzien van een lokaal bestemd voor de openbare dienst (art. 139 S0 en sinds 1993
computervredebreuk (art. 1 38ab Sr).

Wetsartikelen huisvredebreuk en uitleq

Artikel 138 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht:
5. 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 oí geldboete van de
derde categorie.

6. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een
valse orderof een vals kostuum, of die, zondervoorkennis 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.

7. Indien 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.

8. De in het eerste en derde l id bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd,
indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.
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t 0



De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) bij de gemeente Sint-Oedenrode staat ingeschreven als
gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode.

Hiermee is het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat het openbaar lichaam De Gemeente Sint-
Oedenrode, zetelend aan de Burgemeester Wernerlaan 1, 5492 GD Sint-Oedenrode, onoer
aanstur ing van gemeentesecretar is F. Schriever op22 juni  2015 bewust een valsel i jk opgemaakt
exploot heeft  laten ui tgaan aan de voormal ige huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen op hun
huidige woonadres te Diessen met de aanzegging dat door hen op ui ter l i ik 30 iuni2015 de
verschuldigde opslagkosten van de 12 of 13 containers, z i jnde 145.974.- EURO (voor '12 containers)
of 158.278.- EURO (voor 13 containers), moet zijn betaald waarin Rob van den Witteboer werkzaam
bij Van Kaathoven Logistics 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
verantwoordelijk ambtenaar T. (Tina) Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode zonder
voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooi j  al le eigendommen (waaronder
vertrouwelijke dossiers van onder meer cliënten 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
eigenaarA.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenoteJ.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
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-
Oedenrode).  Dit  valsel i jk opgemaakte exploot kan hierop dan ook nooit  in stand bl i jven
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
2015 moet zijn betekend.

De volgende zeven natuurlijke 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 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, 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 B.V., met ondernemingsnummer: 160901 1 1 , vanaÍ 5 maart '1 998

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 gevestlgd op het

adres't Achterom 94, 5491 XD SintOedenrode (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 SintOedenrode (Nederland);
7. Politieke Groeperins 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 lichaam De Gemeente Sint-Oedenrode, zetelend aan de Burgemeester
Wernerlaan 1, 5492 GD SintOedenrode, 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 op 22 juni  2015 betekende exploot op ui ter l i ik 25 iuni  2015 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 l id,  van de Algemene wet bestuursrecht te overtreden door in samenspanning
met burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode vóór ui ter l i ik 18 iuni  2015
geen beslui t  te hebben genomen op ons bezwaarschri f t  d.d. 22 maarl2015 (kenmerk:
AvRÍJvN/220320'1 SIBZ) waartoe burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode
wettelijk verplicht waren, waarvan u de aanhef op de eerste pagina hieronder vindt
ingelast:
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A.M.L.  van
Rooij en J.E.M. van Nunen
Vanaf  1 januar i  2011 wonende op hun
hoofdverbli jfplaats Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (België) e.a.

Ons kenmerk: AvR/JvN/2203201 S|BZ

Aantekenen

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

Zonhoven: 22 maart2015

Betreft:
Bezwaarschrift tegen de op 1 1 februari 2015 bij brief d.d. 9 februari 2015 (nummer: 184968)
verstuurde beschikking bestuursdwang aan de naamloze vennootschap SNS Bank N.V.,  Croeslaan
1 3521 BJ Utrecht van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode.

Dit bezwaarschrift bevat 90 paqina's met es 1 Um 8 (233 blz.), totaal: 323 blz.

Voor de inhoud van ons gehele bezwaarschrift d.d. 22 maarl2015 verwijzen wij u naar de volgende
l ink op internet:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2015-bezwaarschrift-teoen-beschikkinq-
bestu u rsdwanq-van-benw-s i nt-oeden rode-teqen-s ns-ban k-nv. 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 verantwoordel i jk ambtenaar T. (Tina) Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode in 12 of
13 containers gestolen eigendommen van eigenaarA.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 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.

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 Frederic 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. Campino en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,

gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 549't XD SintOedenrode (Nederland);
4. Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V., met ondernemingsnummer: 16090'1 1 1 , vanaf 5 maart 1998

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

adres 't Achterom 9A, 5491 XD SintOedenrode (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);t\. o
K
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op bovengenoemde juiste adressen op ui ter l i ik 26 iuni2015 bi j  aangetekende br ief  (die door
A.M.L. van Rooi j  en zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  persoonl i jk kunnen worden ontvangen)g
buroemeester en wethouders van Sint-Oedenrode geen besluit hebben mogen ontvangen op ons
bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvR/JvN 12203201519,2) waart,oe burgemeester en
wethouders van SintOedenrode op grond van art ikel  7: '10, eerste l id,  van de Algemene wet
bestuursrechtvóór ui ter l i ik 18 iuni2015 een beslui t  hadden moeten nemen, zal tegen
gemeentesecretaris F. Schriever, burgemeester Peter Maas (CDA) en de wethouders Jeanne
Hendriks-van Kemenade (Hart  van Rooi/PvdA), Ad van der Hei iden (DGS- BVRRooi)en Jan van
Burssteden (WD) (zie 5 foto's hieronder), tegen verantwoordelijk ambtenaar T. (Tina) Gruben van
de gemeente Sint-Oedenrode en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode,

als ook tegen:

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

5490 AC Sint-Oedenrode,
3. Robvan den Witteboer,  werkzaam bi jVan Kaathoven Logist ics B.V.,  postbus'134,5490AC

Sint-Oedenrode;
4. M. van Happen TranspoÉ 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 Happen Transport  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,  Posthumalaan74,3072 AG
Rotterdam. Ter onderbouwinq van die strafaanqifte zal deze sommatie worden overleqd.

SOMMATIE

Op qrond van bovenqenoemde 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 Rooii 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. 22 maarl2015 (kenmerk: AvR/JvN 122O32015/BZ) omdat
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode op grond van art ikel  7:10, eerste l id,  van
de Algemene wet bestuursrecht daarop vóór ui ter l i ik 18 iuni  2015 een beslui t  hadden
moeten hebben genomen.
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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 eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van
Rooi jvan Nunen, zl jn bedri jven 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
en de politieke partij 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,. 549'1 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 natuurl i 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)
wettel i jk verpl icht bent omdat A.M.L. van Rooi j  door toedoen van gemeentesecretar is 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 zri daar als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

- Campinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer:
57035032 , gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 549'1 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, 549'1 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Van Rooi i  Holdino 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  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, 549í XD te Sint-Oedenrode (Nederland),

en dat op de volgende e-mai l  adressen: ekc.avanrooU@gmal.com en a.vanrooi i48@qmal.com en
de.groenen.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,
Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1 , 1000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan
de Hoofdofficier van Justitie mr. F.K.G. Westerbeke van het landelijk parket, Posthumalaan 74, 3072
AG Rotterdam. Ter onderbouwinq van die strafaangifte zal deze sommatie worden overlegd.

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 8.V.,
't Achterom 94,
5491 XD Sint-Oedenrode

Politieke Groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode;
't Achterom 9, 549'1 XD Sint-Oedenrode
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Biibehorende stukken bundel :
-  (Stuk í) ;  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. 2l  januari  2015 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. 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 9A, 5491
XD te Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari  2015 (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 (vwvw.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.deqroenen.eu), op
internet laten plaatsen.

SOMMATIE

Op qrond van bovenoenoemde fei ten sommeren wi i  mw. T. (Tina) Gruben. Jur idisch
Beleidsmedewerker Handhavinq van de qemeente Sint-Oedenrode Burqemeester Wernerolein
1 .5492 GD S in t -Oedenrode.  om:

1 . De door Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze
Rob van den Witteboer,  op 29 januari  2015 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
B.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 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)
wettel i jk verpl icht bent omdat A.M.L. van Rooi j  door toedoen van gemeentesecretar is 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
basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

- Camping 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 B.V.,  met ondernemingsnummer: 16090'1 11, vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

-  St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq B.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 SinlOedenrode,
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@gmal.com en
de.qroenen.belqie@qmail .com op ui ter l i ik 25 iuni  20í5 schri f tel i jk te hebben bevest igd, zo niet dan
zal hiervan op 26 iuni  2015 tegen mw. T. (Tina) Gruben, Jur idisch Beleidsmedewerker Handhaving\.x

\ j '

( :  
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van de gemeente Sint-Oedenrode Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode en de in di t
sommatieverzoek genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen strafaangifte worden gedaan bij
federaal procureurdes konings FrédéricVan Leeuw, Federaal Parket,  Wolstraat66 bus 1, 1000
Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan de Hoofdofficier van Justitie mr. F.K.G.
Westerbeke van het landelijk parket, Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam. Ter onderbouwinq van
die strafaanqifte zal deze sommatie worden overleqd.

Hoogachtend;

('l
'--")

t\y \ r-\, \rt ",,.
.-/ -)- 

'

J .E .M.  van Nunen
't Achterom 9A,
549' l  XD, Sint-Oedenrode

,//

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 SintOedenrode

t " "
/ . .  /

I t - - y 't /
i "

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

Camping en Pensionstal  "Dommeldal"
't Achterom 9-94,
549'1 XD Sint-Oedenrode

./" t

/  ! /

/  i - "  /
i , /
L/ ,í

Sticht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V.,
't Achterom 9A,
5491 XD Sint-Oedenrode

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

Bi ibehorende stukken bundel :
-  (Stuk í  ) ;  Bericht d.d. 29 september 2014 (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. 21 januari20l5 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 (í  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 eigenaarA.M.L. van Rooi jvan het pand'tAchterom 94,5491
XD te Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari2015 (1 blz.) ;

- (Stuk 4); Ontvangstbewijs van onze hierboven ingelaste per fax verstuurde sommatieverzoek
d.d.23 juni  201 5 (EKC12206201S/SOM/SNS) 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 SintOedenrode, 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^deqroenen.nl)  en bi j  de Europese De Groenen, afdel ing België (www.deqroenen.eu),  op
internet laten plaatsen.^ À

\ i /
V
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Stuk 1



4..V1.1. van Rooi i :
De eigenaar van het pand ' t  Achterom 9-94,
5491 XO te Sint-Oedenrode en de daarin gevest igde
hierna tê noemen bedri jven en pol i t ieke part i j
Corr.  Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven {Belgiê)
e-mai | : ekc. avan roo i i (ir$llg i | ",QGul
te l :  +  32  117 586 76

rffi
Aan. Kiml:er ley Driessen

Hierbi j  bevest ig ik als cle eigenaar van het pand ' t  Achteront 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode
Van Rq.g. i . i . , .Adrianug Marius LambeÍus*,  vanaÍ 1 januari  2011 wonende op zi ln hooÍdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven {België);  dat Kimberley Driessen de sleutels van het pand
't Achterom 9A en de fii lgebouwen heeft afgegeven aan de e igenaar

Dagteken ing ;  21  ianuar i  2015

.tt 

-' ,.''

A.M.L .  van  Roo i j
Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven Belgiè

P.S. De volgende bedrilven zijn rrog gevestigd op 't Achterorn 9A

1" Het Ecqloqisch K?nnis Ëent lu,r :n 8.V.,  met ondernenringsnummer. 160901 .1 1, vanaí 5 maart

@ t À ó r ' i 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 i a n d ) m e t a | s
directeur A M.L. van Roorj ,  vanaf 1 januari  20'1 '1 wonende op zi jn hooídverbl i j íp laats

Hazenciansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiei) ;
Z. Van Rooi i  l -Lglá. inq-F"Y.. ,  mel oncierrrerningsni. t rrnier:  17102683, vanaí 5 r traart  1998

g-"-r t ,gr j  
"p 

n*iá, tres ' t  Achterom SA, 5491 XD Sirr t-Oedenrode (Nederland),  met als

bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats

Hazenclansweg 30A, 3520 Zonhove n (Belgié);

3. Stichti*,o Adnt"inistratip,,Jtantgor uqn RoQ!.i...Holdiqq 8.v., rnet ondernemrngsílummer:

17154475, uaïáf S maart tggS gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-

Oeclenrocle (Necler land),  mel als uoorzÍter A.M.L. van Rooi j ,  vanaÍ 1 januari  2011 wonende op

zitn hooÍdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

Dit bedrijf rs nog geveslrgd op 't Achterom 9-9a

4.  Campinq en  .pqns iongta l  "Doqmelda lo '  eenrnansbedr i l Í  met  o t rder r temingsr rummer :

57035032 ,  ge*s6 op het ndres t  Àànterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrcde (Nederland)

met als zaakvoerdei A.M.L. van Rooi j ,  vanaf ' l  januari  2011 wonende op zt ln

hoofdverblr l íplaals Hazenelansweg 36A, 3520 Zorrhoven {Belgié);
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A*M.L. van Rooi i :
De eigenaar van het pand ' t  Achterom 9-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: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven {België)
e-mail : ekg.avan roíli L(Oq rnail.com
te l :  +  32  117 5BO 76

rIffi
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 .  Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België); dat Jos van Rooij de sleutels van het pand 't Achterom 9
en de bijgebouweÍ"1 heeÍt aígegeven aan de eigenaar.

Dagtekenrng.  21  lanuar r  2015

A.M.L .  van  Roo i j
Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven Belgie

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

1. Politieke Groeper!trq, Fq Sroenen (met haar zetel le Utrecht), afdeiing Sint-Oedenrode,
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
gemacht igd  bes tuurderA.M L .  van  Roo i j ,  vanaf  1 januar i2011 wonende op  z i jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiii);

Dit bedrijf is nog gevestigd op 't Achterorn 9-9a

2 Car!*.Í.nc en Pgnsiorl.*lal "DomrJ.reldal" eenmansbedrijf met onderrrenringsnumn.rer:
57035032 ,  gevest igd op het adres ' t  Achterom S-SA, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)

met als zaakvoerder A.M.L. van Roorj ,  vanaf '1 januari  2011 wonende op zi ln
hooídverbl i j fp laats Hazendansweg 30A, 3520 Zonhoven (Belgiè);

{' 
t',to,
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PARKET
VAN DE

PROCUREUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING - ANTWERIJEN

O . R e f :  O W  5 7 6 \ / Z O t q  A n t w e r p e n ,  2 9  S e p  2 O I 4
B u r e e l  R  -  t e l e f o o n :  0 3 / 2 s t  9 0 8 6
C o n t a c t p e r s o o n :  F l .  f m p e n s
U . R e f :  2 a r 4 / p C e / 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 n f o r m  a r t .  4 0  G W )

M  i  i n h a o r  r l  a  D r n n r l r ê ! r r  - n o n o r r r  I-  . :ocureur  -  gener  aa_L ,

I k  h e b  d c  e c r  U e d .  h i e r b i j  , r  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 r ) ,  i n z a k e
Kenn i  qor r r r ino  bes temd voor  VAN ROOT,J  ADRIANUS,  thans  zonderv  L r ' J ,

gekende  woon-  o f  ve rb l i j f p l aa ts ,  t o t  besch ikk lng  te rug  te
d o e n  g e w o r d e t 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 e r .

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

M.  Van

Aan de Heer  Procureur -generaa l
b i j  h e L  H o f  v a n  B e r o e P
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
Waalse  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, 5491 XD Sint-
Oedenrode (NL), vier bedrijven en de
politieke partij De Groenen gevestigd
op het adres 't Achterom 9 en/of 9A,
5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Verstuurd per fax 0413-478060

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
(e-mai l  :  info@sint-oedenrode. nl)

Datum: 23 juni 2015
Ons kenmerk: EKC/230620 I 5/SOM/SNS

Sommatie om op grond 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 201 5 met deunaraardersexploot 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. 22 maart 2015 (kenmerk: AvR/JvN/2203201518,2) omdat burgemeester en
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 B.V., postbus 134,5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van den
Witteboer, opdracht te seven om de door hem op 29 januari 20'l 5 in 12 oÍ 13 containers 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 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
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) 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 zijdaar
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);
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Àil.L vm Roolj (:ondct gct*tirtr.rÍd.
wsíl. 3n wrt{tf$ae ln se|gii},
J.E.[. vtÍ| Rooq vrn l{umn goÍrgl*rucrd
rÈ runrrdr op hd aÍn8 t Achtrron 0À
S{*Í XÍlElÍ*-Oa&ruo<b (ilL}, vhr
b,rdrlhnn on de poli$lfo psrtli Oc Grooton
$!Ëw of hrta*nct AclÉirom I lrÍof
fA, 5{0Í XD Slrtórdenmd* (HL}'

Datum: 24 iuni 2015
Ons kenmeÍk EKC/240S201 SGruben

Gsacl{s Juridisch Boleidsmsd€h,'íêrksr l{afidhaving T, Oina} Gruben,

De vdgrende natuurlijks psrson€n en rechtspersonen:

1, YÊt Rooií. ádrlan{{L}t$riu. Lryïh.rtut. di3 door tosdosÍl Yan gemesnbs€cfetaÈ F' Sqtrievervan da

2013 niat mesr als uonende ebst gsr€ÊiSwrd In het

befiof$irgprae{stei va" d; gemcens Zo;fnt an ên het Belgisclr6 Riiksregtstsr,. rnt. af SlE ff u op

grord van art. 40 G;. w. iesbi6r ,"on*[rwrpricnt uenlqr g* 
"3r 

hu* leEtende (aanri*lesndê]
briavsít te \6r$urên aán fodÊrsal proorer dó konings FrÓdóric Van Laouw' Fsd€íual PsÍfel

wólsfààt S6 bur 1 , 100o Brur*d {gal$a};

r't
2 5 .jl"lr.li 2..11r, ,,ur

\1'Jt'
Vnrs$ur{,R?r fa! P413.4?SOqP \
Aan: mw. T. fflFa) Grsb?n, Cmrdinator /
Juriditch BdoiJsÍflodsuerker Handhaving
van de ganrente Slnt{edsnÍsde
Burgemoester Womerplain 1,S49? GO Sint-
Oedonrods (*mail: iFhffisint. glegode.nl sn
Ï.Gruban@so!*denrsd€.nl)

g

Solnmáta oil g! orond Yan dP feitnn 4oalf diegstpn bsschreveÍl itdlt fonïmfffifvfx"qnh:

1. Do in opdrschl van Juridisch Beleid6ÍnodeAítsÍkor Harudhaving T. {Ï1q} gPryn rnot insteÍnmrng van d€

troeicfíJroudem J.F.M. Vlemminx en T.W. Cnaane van de gcmoente Sint-osdenÍode dooÍ van

Kasthcvsn Logistics 8.V., poadrur 134,5/í90 AC Sint€edánrcds, naÍnenr dees Rob van &n

Witebosr, op Ze ílnuaÍi iótS in 12 o{ 13 containerE gestohn oigeadommon vËn dgenaar AM'L' van

Rcoij, riin ecfrge'ncm J.Ë.M. van Rooij vaa Nunen, ziin UeOriiwn Carnpng sn Psnsbnslal 'Dotnmeldal',

Ëcoliiiicfr Keínis Canfsm 8.V", Van'Ror*j !kc{inO.S.V. Stfhtlng AÍlmlnlstiatiolraltooÍ van Rooij

Honió g.V m d€ ó.xitiare panij Ds Crpêíán gfcdirrg s6t€sdenrod€) ecr dinct terw te brangen

op de parheerpt"iÈ tun nài perireel P 5!8 in sigÊrdorn van A.,M'!' van Rooij sp het adry'l.Achterorn

+gA" 54Sl XD Sint-Oodenrodo, zodanig a@slóten ery'of van hekken worzien dat daaruit niete kan

rrcrdsr neggehaab. waff, S. uhqÍlilt op3Í l$Ítl 2015 moetan,*taqp'

Itot dq ïmrmeti,a onr oq uitsíiik 25 isnl 2gl F dat Êchrifrslijk te hEbben bewstigd aan de rmlgend€ rewn

natuutlilrg pemonen on rechtspeËoflen op de juftsb adreoa*n, te wston:
- A.H.L vp n*qiiàp ["t 

"U.o 
tel*raat prmrÍqlÍ dee Xonir6s frédéric Van Leeuvr, Fedenaal Pa*sl

Wdsfaat Oe Ouít,'tOOg Brussd, segítoÊ u op gfofld van ari.40 Ger- W' (Bolgiè) ï'ettslïk verpllcht

bant omdat A.nn.l. rnan Fèooíj door toedort àri ó*"untssacretêris F. Schrlwer van de geneants Sht-

Oe&nÍode vanat Zg aLrgusle 2013 niat ínoer Js rnonsnde staat gEregistt€êrd in het ban$cirgsrogisier

van da gtmeents Zonhovên en het Be[iscfto Rfrksregi$Êti - ^
JË,.fi_EdStC!-op r.,oiacras,'tAchieom sA,5ad1 )0 sintssdenrode (Nederlard) mrdatd daar

;iil;ffide noSAê€ds gef€ds6esrd moet dh Ín ds Gsm€oíltolijko baaieadmidsfafs
pêrsoonsgogsvens (GBA) van de gamssntê Sint€€dsrtÍodo;
Eamrinc""i pot rfqfrtii "fi"rdqq{; 9ïry1**dtÍ!Í rnEt onderneÍningsnummor: 57035032 '

;, 5491 XD Sint4edsnrods{}'lade{and}:
t*st Ecolo(llsch Kltnir Cqn!.ËJ|l Ê.V,, mst onOememingsnumrnei 16090111. vanaf 5 maart 1999

@bÀ r+gl xD sint-oedenrode (Nederland);
if, Rfif f,ddin? A,V", met sn&neÍflingnnummen 171026S3, vanaf 5 maart 19S gsrresdgtd op tpt

aresTAchteam gÀ s*st )CI $int-oedenrodo {lte<tetlard}l
óriJr""-lcr'rnr*t.irti"ii"tn"r "in 

n"Ai fgàFo e.V., 'ie1 9grygn1'sírumm€r: 1 7154479,
vanaf 5 maaft Í9gB s@ 54s1 xD $int'oedanrode {r'bderland}; , .
politr& qrocoorrno gg 6ilór t*unn*t*el19 Mht), afdekg $intsodenode, gev*Ègd op het

adrs 't ÁffttÊrnm L 5{91 XD h Sint-OËdsnÍade (l'ls'dsÍtaÍd);
Èír dat op d,e 'rolsenco a-malíndre*sm: qqffiryiiryqt$q.fl,+ryryi$gglt1,*f,y

ffi[itts t*ebb€n bowÉdgd, a njd dan zal.hiervan
do.gEoq*p.bglgie@$rnall'com oo qlW!,qk zá !u?l::*or5 Êcnmsllx rc t9sryt v.nYrátssu' s 't's w" Í

os mpnr 2o'r 5 t"s". rrwïï@@tlg1ry:111*$X1!;}|1,t-
ffiffiËfigffi;;-;r wemerphin 1, f4{t2 GD giÍf€Êdêrïrodo €ír de in dlt sommatis*sr-toek goncemde
natuurliike peÍtonen * t*.ni*pJáilà *Gr"r'eifte Índen ry*qn.{ H:ilryg:1ï:Tf-ff'
lr:ïïffi,Ëil;;iË;ËïrË|}# b""l:imo erussá {Betse} mst sen a*crrrn van die straÍaanetfio
an de Hoafdofncier van Jusijtie mr. F.K.G. Wsf(BrbetE van noranieriirt part<et, Pocsrurnslaan 74,- 3{172 AG

Roltgrdam.

oiï ronrmaecwnorlt !av.t I 0 mc*4 rÍuktcn {{ taat npt + trSr: 2í blr.



I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
l

, 
t l

\*-l'Yl
--:l

í VqJ

I
c
ÍU

o
T
o
Í-

C t.;
O ;,.-() i;
O i i
o d.,

I

.Lf
l-' t t

rn

*



t. t'ï

(\i

4:-
'ï-'l

u";,
'f,\l

d
T
o
L.

c
o

ÏJ
Uo

I
H

i;

íg

lh

:l

#
.A
CI
-o
o
{-,
c
U
o
E(u
Ctl
F
o
T

u"t
c
(U
:o
íu
U.:c)
qJ

tr
c
(U
Ë(u
a-
o
v
U
rU
.H
c
o
U
:]
.H
c
:l

U

íu
I*

o
t{-

.g
Urnïu

:::}
{r
c
AJ(n
(n

*-,
l-

CI
O

c
o
o)
C
íg

+J
C
o

o-
o
V,

Ct
l-
(U
3
lh

o'1O

c
o
(n
íg

(U

(U

:=\
t-

U(n

B
3

{-,(n
Cfi
C
ru

*-,

c
o
c
ío

#
r

È

\J
a n

I*(u
m


