
A.M.L. van Rooij  (zonder geregistreerde
woon- en verbl i j fplaats in Belgié),
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 ken merk. EKC I 240620 1 5 I Craane

Verstuurd per fax 0413-478060
Aan: dhr. T.W. Craane, Toezichthouder
van de gemeente Sint-Oedenrode
Burgemeester Wernerplein 1,
5492 GD Sint-Oedenrode
(e-mail : info@si nt-oedenrode. nl en T.Grubeníàsint-
oedenrode.n l )

f.
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Datum: 24 juni 2015

Geachte toezichthouder de heer T.W. Craane,

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

1. De in opdracht van toezichthouder T.W. Craane, samen met uw collega toezichthouder J.F.M.
Vlemminx en ambtenaar T. (Tina) Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven
Logistics 8.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van den Witteboer, op 29
januar i  20 '1 5 in  12 oÍ  13 conta iners gesto len e igendommen van e igenaar A.M.L.  van Rooi j ,  z i jn
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn 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 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;

-  Campino en Pensionsta l  "Dommeldal"  eenmansbedr i 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:  160901 1 1 ,  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);

-  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);

- 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.vanrooii48@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 dhr. T.W. Craane, Toezichthouder 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, 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 16 pagina's met 4 stukken (4 blz.), totaal met 4 tabs: 24 blz.
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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 Gentrum 8.V., met ondernemingsnummer: 16090'l 11,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 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

6. 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);

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);

berichten u hierbi j  dat u op 29 januari  20í 5,  omstreeks 1 1 .45 uur,  in de bedri j fswoningen op het adres
't Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode en bijbehorende bedrijfsgebouwen bent geweest, als
o o k o p d e 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 G h e c t a r e )
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 2l  januari  2015 het pand hadden verlaten en de
sleutels aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  hadden gegeven (Stuk 1 en Stuk 2).  U heeft  dat gedaan
zonder voorafqaande toestemminq van eiqenaar A.M.L. van Rooi i  waarmee u zich onmiskenbaar
schuldig heeft  gemaakt aan huisvredebreuk. Over huisvredebreuk staat op wikipedia let ter l i jk het
volgende geschreven:

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
eiqenaar of qebruiker. Huisvredebreuk is in Nederland een gflggliijf dat strafbaar is gesteld in het Wetboek
van Strafrecht onder artikel ' l  38 Sr en valt in een speciÍieke categorie misdrijven tezamen met
lokaalvredebreuk ten aanzien van een lokaal bestemd voor de openbare dienst (art. 139 Sr) en sinds 1993
computervredebreuk (art. ' l  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 venrvijdert, 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 orderofeen vals kostuum, ofdie, 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.

3. 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.

4. 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.

U als toezichthouder van de gemeente Sint-Oedenrode, zi jnde T.W. Craane. heeft  samen met uw
col lega toezichthouder J.F.M. Vlemminx daarmee bewust huisvredebreuk gepleegd met het
vooropgezette doel met de hulp van de sterke arm door een grote criminele organisatie onder
aanstur ing van:

- dhr.  Ronald Veen h.o.d.n. naamloze vennootschap SNS Bank N.V.,  Croeslaan I  352' l  BJ
Utrecht, en

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

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
vertrouwel i jke dossiers van onder meer cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) te stelen
uit de bedrr.lfswoningen 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
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'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 SinfOedenrode),  waarna op 1B
februari  2015 door B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117 ,5491 XA Sint-Oedenrode vr i i  van at deze in
opdracht van de qemeente Sint-Oedenrode door Rob van den Witteboer qestolen
eisendommen de bedrijfswoningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrooe,
bi jbehorende bedri j fsgebouwen en onderl iggende percelen sect ie P 525, P526, P 508, P 509, P 510
e n P 5 1 6 e n P 5 1 7 ( z o ' n O h e c t a r e ) , i n c l u s i e f  d e b r i e v e n b u s s e n . z i j n g e s t o l e n v a n e i g e n a a r 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
94, 549' l  XD Sint-Oedenrode en de bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch
Kennis Centrum B.V.,  Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  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 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 heeft  toezichthouder T.W. Craane. samen met uw col lega toezichthouder J.F.M. Vlemminx.
en ambtenaar T. (Tina) Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode zich onmiskenbaar schuldig
gemaakt aan de qrootste eiqendomroof ooit  ui t  de Nederlandse en Europese qeschiedenis,
welke de gemeente Sint-Oedenrode op valselijke gronden heeft laten betekenen aan de voormalige
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.22juni 2015 voor maar l iefst  145.974.- EURO (voor '12 containers) of 158.278-
EURO (voor 13 containers) af te persen. Voor feitelijke onderbouw laten wij u hierbij onze bij
aangetekende brief d.d. 29 april2015 (kenmerk: AvR/JvN/29042015/Som) verstuurde sommatie aan
Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus '134, 5490 AC Sint-Oedenrode toekomen, waarvan u de
aanhef op de eerste pagina hieronder vindt ingelast:

fKrS Aanqetekend verstuurd

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
' t  Achterom 9a, 549í XD, Sint-Oedenrode.
Gorr. Adres: Hazendansweg 364,
3520 te Zonhoven (België)

Ons kenmerk: AvR/JvN/2904201 5/Som

Aan: Van Kaathoven Logistics B.V.
t.a.v. algemeen directeur fu[g3gQg!@
Postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode
(e-mail : info@vankaathovengroep.nl)

Zonhoven:  29 aor i l2015

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 12 of 13 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen eigendommen van
A.M.L.  van Rooi j ,  J .E.M. van Rooi j  van Nunen,  de bedr i jven Camping en Pensionsta l
'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 vernietigd of verkocht.

l l . dat de in 12 o'f 13 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen eigendommen van
A.M.L.  van Rooi j ,  J .E.M. van Rooi j  van Nunen,  de bedr i jven Camping en Pensionsta l
'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum B.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
vanA.M.L .vanRoo i j , zodan ig  a fges lo tenen /o f vanhekkenvoo rz ienda tdaa ru i t n i e t skan
worden weggehaald.

l l l . dat door Van Kaathoven Logistics B.V. alle bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen,
zijn gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,
Van Rooij Holding 8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.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 a l le daaraan verbonden slachtoffers, de daq van het stelen
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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 paqina's met biibehorende stukken A Um Q (91 blz.). totaal: 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-
f i rma-van-kaathoven-si nt-oeden rode. pdf

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 apri l2015 (kenmerk: AvR/JvN129042015/Som)
genoemde feiten hebben wij Van Kaathoven Logistics B.V., namens deze algemeen directeur Rob
van Kaathoven, gesommeerd om vóór ui ter l i ik 5 mei 20í5 te hebben besl ist :

l. dat de in 12 of 13 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen eigendommen van A.M.L.
van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal 'Dommeldal',

Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij
Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen na 30 april 2015 niet worden vernietigd of verkocht.

lf . 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 politieke Partij De Groenen vóór uiterliik 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.

lll. dat door Van Kaathoven Logistics B.V. alle bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn
gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van
Rooij Holding 8.V., Stichting Administratiekantoorvan Rooij Holding B.V., cliënten van het
Ecologisch Kennis Centrum 8.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en Pensionstal
'Dommeldal', zijn politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle overige
daaraan verbonden slachtoffers, vanaf 29 ianuari 201 5 (de dag van het stelen) aangerichte schade
(zowel materieel en immaterieel) zal vergoeden, waarvan de hoogte zal worden bepaald door een in
Nederland erkende deskundige

met de mededel ing dat in gevalvóór ui ter l i ik 5 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 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 april201 5 (kenmerk: AvR/JvN 129042015/Som) gedane sommatie daar hij heeft
gehandeld in opdracht van T.W. Craane, samen met uw col lega toezichthouder J.F.M. Vlemminx. en
ambtenaar T. (Tina) Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode 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 I  en Stuk 2).  Wat dat voor ons en ons
gezin allemaal tot gevolg heeft gehad kunt u lezen in onze hieronder ingelaste sommatie d.d. 22 juni
2015 (kenm erk EKC|22O62O15|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 wi j  Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  haar algemeen directeur
Rob van Kaathoven en haar werknemer Rob van den Witteboer mede verantwoordelijk en
aansprakel i jk houden, welke U hieronder vindt ingelast en die de gemeente Sint-Oedenrode op 23 juni
2015 (10:17 uur) per Íax0413 478060 heeft  ontvangen (Stuk 4):' t '
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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/oÍ 9A,
5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Ons kenmerk: EKC/2306201 5/SOM/SNS

Verstuurd per fax 0413-478060

Aan: Het openbaar l ichaam
De Gemeente Sint-Oedenrode.
namens deze secretar is 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

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 p1
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 maarl2015 (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 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 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 B.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
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 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;

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

- Het Ecolooisch 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 1998 gevestigd op het
adres 't Achterom 94, 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.avanrooU@qmal.com en a.vanrooij48@gmal.com en
de.groenen.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 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 gemeente 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 Fredéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolst raat  66 bus 1,  1000 Brussel  (Belg ie) ;

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 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
4.  Het  Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V. ,  met  ondernemingsnummer:  160901 l1,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.  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, 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/220320'1 5/BZ) een bezwaarschrift ingediend
tegen de op 1 1 februat 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 SintOedenrode, waarvan u de aanhef op de eerste pagina
hieronder v indt  ingelast :

Voor de inhoud van ons gehele bezwaarschrift d.d. 22 maart2015 verwijzen wij u naar de volgende
l ink oo internet:

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

Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te
; f', 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 (Belgié) e.a.

Aantekenen

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

Zonhoven: 22 maart2015

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

Betreft:
Bezwaarschri f t  tegen de op 1 1 februari  2015 bi j  br ief  d.d. 9 februari  201 5 (nummer: 184968)
verstuurde beschikking bestuursdwang aan de naamloze vennootschap SNS Bank N.V.,  Croeslaan
1 3521 BJ Utrecht van burqemeester en wethouders van Sint-Oedenrode.

Dit bezwaarschrift bevat 90 oaqina's met biibehorende oroducties 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 iuni  20í5 een beslu i t  te
hebben genomen op ons bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvR/JvN122032015/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 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 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 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

3. Camoinq 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: ' l  60901 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 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 36A, 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
Belg ische Ri jksregister  en dat  A.M.L.  van Rooi j  zonder gekende woon- of  verb l i j fp laats in  Belg ië
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 í).

PARKET
VAN DE

PROCUREUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING - ANTWERPEN

O.Ref: OW 576112014 Antwerpen,29 Sep 2014
Bureel R - telefoon: 03/257 9086
Contactpersoon : E-!1[E!g
U.Ref :  2014lPGN21S2
Bijlage : betekeninq bericht op onbekende woonst

(Conform ar t .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 fplaats, tot beschikking terug
te doen geworden, teneinde voeging bij het dossier.

De Procureur des Konings,
,/'

,/
M. Van Áe,w6r4
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Aan de Heer Procureur-qeneraal
bii het Hof van Beroep
t.a.v. Griff ie
Kamer van Inbeschuldigingstell ing
Waalse Kaai
te 2OOO 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 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. Campinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  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, 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 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),

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 20í5 (kenmerk: AvRl/JvNl22O32OlllBZ)
op ui ter l i ik 25 iuni  2015 niet hebben verstuurd aan bovengenoemde zeven bezwaar makende
natuurl i jke 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 aansturing van
gemeentesecretaris F. Schriever op 22 luni 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 februari  2015
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 zijn 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 B.V.,  St lcht 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,  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,  afdel ing 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 11.45 uur) de volgende hieronder ingelaste twee react ie e-mai lber ichten verstuurd aan
hiervoor verantwoordel i ik ambtenaar mevr.  T. Gruben van de qemeente Sint-Oedenrode:

Als antwoord daarop heeft verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Sint-Oedenrode bij e-mail
d.d. 22juni 2015 ( 12:55 uur) let ter l i jk als volgt gereageerd.

Van : Tina Gruben <l,GfqDqn(QsinhQ.edíltrqde,nl>
Datum: 22 juni 2015 12:55:10 CEST
Aan :'J os van Rooij' <j-clghun 1!18;ifd hgtnail.ao m>
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
T 0413-481249
bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

From : ioskuh 1 9830)hotrruil.com
To: t.urub-qg@g_tnl:Q9dQnt:q{ir:,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
gerechtsdeururaarder 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 wij per 26 januari 2015 niet 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 d i t  is  namel i ik :
Hazendansweg 364
3520 Zonhoven (België)

Graaq ontvang ik een bevestiqinq van deze mail.

Met vriendeli jke groet,
Jos van Rooij En Kimberley Driessen

Va n : Jos va n Rooij I ru;ritla;rsg 3uhl9$]ígl hotmeji. esm l
Verzonden: maandag 221uni 20i5 11:45
Aan:  T ina 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
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Hiermee is het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat Van Kaathoven Logistics B.V., te Sint-
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 20í 5 Rob van den Witteboer
werkzaam bijVan Kaathoven Logistics 8.V., postbus '134, 5490 AC Sint-Oedenrode in opdracht van
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 (biivoorbeeld
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 1figg[i iJ 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 Sr) 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, wederrechtelrjk 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.

6. 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.

7. lndien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hr1
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 misdrijÍ plegen.

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  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 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  20í 5 B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode
vrii van al deze door Rob van den Witteboer qestolen eigendommen de bedrijfswoningen op het
adres't Achterom 9-9A, 549í XD Sint-Oedenrode, bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende
percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 5'16 en P 517 (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, 549'1 XD Sint-Oedenrode en de bedrijven 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. bi j  de kamer van koophandel als gevest igd op de
adressen 't Achterom 9A, 549í XD Sint-Oedenrode staan ingeschreven en waarbij de politieke partij
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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, onder
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 Logist ics B.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 jvan 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).  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 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 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 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 Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart ' l 998 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);

sommeren het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-Oedenrode, zetelend aan de Burgemeester
Wernerlaan 1,5492 GD Sint-Oedenrode, namens deze gemeentesecretar is 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 ui ter l i ik 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

i geen beslui t  te hebben genomen op ons bezwaarschri f t  d.d. 22 maart 2015 (kenmerk:
AvR/JvN/2203201 SIBZ) waarloe burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode

, wettelijk verplicht waren, waarvan u de aanhef op de eerste pagina hieronder vindt
:' ingelast:, r : k
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A.M.L.  van
Rooi j  en J.E.M. van Nunen
Vanaf  1 januar i  2011 wonende op hun
hoofdverbli jfplaats Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (België) e.a.

Ons kenm erk: AvR/JvN/220320 1 5 I BZ

Aantekenen

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

Zonhoven: 22 maart 2015

Betreft:
Bezwaarschri f t  tegen de op 1 1 februari  2015 bi j  br ief  d.d. 9 februari  20'1 5 (nummer: 184968)
verstuurde beschikking bestuursdwang aan de naamloze vennootschap SNS Bank N.V.,  Croeslaan
1 3521 BJ Utrecht van burqemeester en wethouders van Sint-Oedenrode.

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

Voor de inhoud van ons gehele bezwaarschrift d.d. 22 maarï 2015 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-si nt-oedenrode-teqen-sns-ban k-nv. pdf

Wr1 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 B.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  20'15 in
opdracht van verantwoordel i jk 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 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 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 SinGOedenrode vanaÍ 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, 5491 XD Sint-Oedenrode (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 SintOedenrode (Nederland);
5. 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);
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);\ ru-
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op bovengenoemde juiste adressen op ui ter l i ik 26 iuni  2015 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)van
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode geen beslui t  hebben mogen ontvangen op ons
bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvFÍJvN 122032015/82) waartoe burgemeester en
wethouders van Sint-Oedenrode op grond van art ikel  7:10, eerste l id,  van de Algemene wet
bestuursrecht vóór ui ter l i ik 18 iuni  2015 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
Burqsteden (VVD) (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 bi jVan Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus '134,

5490 AC Sint-Oedenrode;
3. Rob van den Witteboer, werkzaam bij Van Kaathoven Logistics 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  B.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, 549' l  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
Hoofdofficier van Justitie mr. F.K.G. Westerbeke van het landelijk parket, Posthumalaan 74, 3072 AG
Rotterdam. Ter onderbouwing van die strafaanqifte zal deze sommatie worden overleqd.

SOMMATIE

Op orond van bovenqenoemde feiten sommeren wii het openbaar lichaam De Gemeente Sint'
Oedenrode. namens deze secretaris F. Schriever. zetelend te Sint-Oedenrode aan de
Buroemeester 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
deurwaardersexploot te hebben laten betekenen aan A.A.H. van Rooi j  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 maarI2015 (kenmerk: AvR/JvN 122032O15/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  2015 een beslui t  hadden
moeten hebben genomen.
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3. Aan Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134,5490AC 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 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 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 Rooi j  op het adres ' t

Achterom 9-94,. 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 iuni2015 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, í000 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, 549'1 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;

- Camping en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri 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: 16090'1 11, vanaí 5 maart
1998 gevest igd op het adres ' t  Achterom 94, 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 gevest igd 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, 549'1 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);

en dat op de volgende e-mai l  adressen: ekc.avanrooi j@qmal.com en a.vanrooi i48@gmal.com en
de.qroenen.beloie@qmail .com oo 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 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 í , '1 000 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;

A.M.L  van Roo i j  J .E .M.  van Nunen
Federaal Parket, 't Achterom 94,
Wolstraat 66 bus 1, 549'1 XD, Sint-Oedenrode
1000 Brussel (Art .40 Ger. W.)

Ecologisch Kennis Centrum B.V. Camping en Pensionstal  "Dommeldal"
't Achterom 9 't Achterom 9-94,
549'l XD Sint-Oedenrode 5491 XD Sint-Oedenrode

Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding 8.V.,
't Achterom 9A 't Achterom 94,
5491 XD Sint-Oedenrode 5491 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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Biibehorende 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. 2l  januari  2015 van afgi f te van de sleutels door huurder
A.A.H.  (Jos)van Roo i jaan e igenaarA.M.L .  van  Roo i jvan  he t  pand ' tAchterom 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.21januari  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  20'15 ( í  blz.) ;

PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning
op het adres 't Achterom 9, 549í 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 (wwrv.degroenen.nl)  en bi j  de Europese De Groenen, afdel ing België (www.deqroenen.eu),  op
internet laten olaatsen.

SOMMATIE

Op qrond van bovenqenoemde feiten sommeren wii de dhr. T.W. Craane. Toezichthouder van
de gemeente Sint-Oedenrode Burqemeester Wernerplein 1. 5492 GD Sint-Oedenrode. om:

1. De door Van Kaathoven Logist ics 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
eigenaarA.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenoteJ.E.M. van Rooi jvan 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 Rooi j  op het adres ' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, zodanig afgesloten eniof 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 iuni2015 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, 549'1 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, 549'1 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Het Ecoloqisch Kennis Centrum B.V.,  met ondernemingsnummer: 160901 1 1, 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 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  St icht inq Administrat iekantoor van Rooi 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 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 i4S@qmal.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 de dhr.  T.W. Craane, Toezichthouder van de gemeente Sint-
Oedenrode Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode en de in dit sommatieverzoeki l '
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genoemde natuurlijke 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 landel i jk parket,  Posthumalaan74,3072 AG Rotterdam. Ter onderbouwins van
die strafaanqifte zal deze sommatie worden overleod.

Hoogachtend;

(t ï  , \  , - r . - .
\  '  . r  ) - , r .

/ ,:--'

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

1000 Brussel (Art .40 Ger. W.)

// í
/ i .  /r /

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

/ " /
/ i .  /
t /
t

í , ,

0i ):-,'';:.. 
f.-'

J .E.M.  van Nunen
't Achterom 9A,
5491 XD, Sint-Oedenrode

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9
549'1 XD Sint-Oedenrode

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

Sticht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding 8.V.,
'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 stukkenbundel :
-  (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 januari2015 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 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 94, 5491
XD te Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari  2015 (í  blz.) ;

- (Stuk 4); Ontvangstbewijs van onze hierboven ingelaste per fax verstuurde sommatieverzoek
d.d.z3juni 20'1 5 (8KC12206201S/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 Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij
een kopie van deze nadere stukken laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in
Utrecht (www.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,  vaq Roo i i :
De eigenaar van het pand ' t  Achterom 9-94,
5491 X0 te Sint-Oedenrode en de daarin gev*st igde
hierna te noernen bedri jve n en pol i t ieke part i j
Corr.  Adres: Hazendansweg 364,
3520 te Zonhoven {Belgiê)
e-mai | : ekg. avan f qp i.i,@g*ng.d. rgtn
te l :  +  32  117 58S 75

rr{ffi
Aan Kínrberley Driessen

Hierbi j  bevest ig ik als cle eigenaar van het pand ' t  Achleront 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode
Van Roo_i i , .Adrianus Mafius LambeÍ$s, vanaí .1 januar!  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 3SA, 3520 Zonhoven (België);  dat Kimberley Driessen de sleutels van het pand
't Achterom 9A tl n de bilgeiiouwen heeft afgegeven aan de Êrgerlaar

Dagteken ing :  21  lanuar i  2015

A M. t .  van  Roo i j
Hazendansweg 304,
3520 Zonhoven Belgié

P.$" De volgende bedrt lvenzijn nog gevestigd op t Achterom 9A

1.. '*. i  t' í , ,  í

j .  Het Ecolpqisch Kennis Centrum 8.V.,  nret ondernemingsnummer: 160901 1 ' l  '  vanaf 5 maart

tSgS gevest igd op het adrett  Achteióm 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als

directeur A.M.L. varr Rogi j ,  vanaí '1 januari  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i i fp laats

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhover,  (Belgrë):
2 Van Rooi i  Hqldins_al l ,  mel onclertrerningsnumnrer:  17102683, vanaÍ 5 naart  ' ,1998

ge"esi lg6;[  h*t  u,- l res' t  Achterom 9A, 5491 XD Sinl-Oecjenrode (Nederland),  nret als

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

Hazendansweg 30A, 3520 Zonhoven (Belgiè);

3.  St icht i . f rs Administrat iekantoorY.ên Roqi i  Holdi [q 8,V.,  meï ondernemtngsnummer'

171544T5, ua*Í S r , ' ,aar i  tgge geueit igO op het adres' t  Achterom 94, 5491 XD Sint-

Oeclenrocle (Nederland),  met als voorzi i ter A'M.L van Rooi1, vanaÍ 1 januari  2011 wonende op

zi jn hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiè);

Dit bedrijf is nog gevesiigd op 't Achterom 9-9a

4.  "  eenmansbedr i l Í  met  onder r teminqsnummer :

5703508? ,  ge*ut 'gd op het adres ' t  ACtrteronr 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)

mel als zaakvoercl i  A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 lanuari  2011 wonende op zi in

hoofdverblr l íplaats Hazenclansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgié);



Stuk 2



A.M,l.. van Rooii:
De eigenaar van het pand 't Achterom 9-gA,
5491 XD te $int-Oedenrode en de daarin gevestigde
hierna te noemen bedri jven en pol i t ieke part i j
Corr.  Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)
e-mai l :  qkc.avan rog. i i@omai l . .corn
te l :  +  32  117 586 76

r,ffi
Aan: Jos van Rooi l

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, vanaí ' l  januari  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Haeendansweg 364, 3520 Zonhoven (België); dat Jos van Rooij de sleutels van het pand 't Achterom I
en de bijgebouwen heeít aÍgegeven aan de eigenaar

Dagteken ing :  21  januar r  2015

l ' { ' * " r "
i\

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

P.S. De volgende pol i t ieke parl i j  ts nog gevest igd op t  Aclr terorn I

1. Politieke Groeperiqfl..P"g.,9roenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 54S1 XD te Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
gemacht igd bestuurder A.M L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverbl i j íp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgtê);

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

Z^ Camei. [r .g. ."gn Pensionqïal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  rnet onderrrenringsnumnrer.
SZOISO3Z ,  gevest igd op het adres ' t  Achterom 9-SA, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)

met als zaakvoerder A.M.L. van Rooi l ,  vanal 1 janr"rar i  2011 wonende op zi j t r
hoofrJverbl i i fp laals Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiê);
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PARKET
VAN DE

PROCUREUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING _ ANTWERPEN

O . R e f :  O W  5 7 6 I / 2 0 1 4  A n t w e r p e n ,  2 9  S e p  2 0 L 4
B u r e e l  R  -  t e l e f o o n :  0 3 / 2 5 7  9 0 8 6
Con tac tpe rsoon :  F l .  fmpens
U . R e f :  2 A 7 4 / p c a / 2 1 9 2
B i j l age  :  be teken ing  be r i ch t  op  onbekende  woons t

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

Mi jnhec r  dc  P rocu reu r -generaa l ,

I k  h e b  d c  e c r :  U e d .  h i e r b i j  t *  g e r e c h t s b r i e f  d C .  1 6  S e p  2 0 l . 4
inzake de betekening op onbekende woonst  (Conform ar t  -  40
GW)  u i t gaande  van  Ho f  van  Beroep  te  An twerpen  (K I ) ,  i nzake
Kennisgeving,  bestemd voor  VAN ROOIJ ADRIANUS, thans zonder
gekende  woon-  o f  ve rb l i j f p l aa ts ,  t oL  besch ikk ing  te rug  te
doen  geworden ,  t ene inde  voeg ing  b i j  he t  doss ie r .

D e  P r o c u r c 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
b i j  he t  Hof  vz rn  BeroeP
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
W a a l s e  K a a 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
polit ieke parti j  De Groenen gevestigd
op het adres 't Achterom 9 en/of 9A,
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
Burgemeester Wernerlaan 1,
5492 GD Sint-Oedenrode
(e-mai l  :  info@sint-oedenrode. nl)

Datum:  23  jun i  20 '15
Ons kenmerk: EKC/2306201 5/SOM/SNS

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 pg1
direct nietlg 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 20'15 (kenmerk: AvRl/JvN/2203201518'2) omdat burgemeester en
wethouders van Sint-Oedenrode op grond van artikel 7:' l  0, 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, oodracht te seven om de door hem op 29 januari 2015 in 12 oÍ 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 9-9A, 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 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 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 hetadres: 'tAchterom 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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Àl*.L, rm Aool, {.ort{ÍoÍ gqrghrtrrde
*oofl" cn nótlj!flad: ln Batgi6),
J.E.I. vrr Rooij van Numn grÍtgid.r.rÍl

:[al}f op ]Et ldror 't fsntercrn rn,54fi fO Slnt€.dsnrode (XL), vier
bodrih.rn en cb polhl+hc partu Oo Groenon
grwrilgd q? h.t d''r 't Achtordn t tÍCoÍ
Srt ta0t X0 Sint fuenrodr (l{L},

Ons kenme*: EKC/4406201 5/Craane

2 $ JlJf{l i0t5tÀ\,."

Vsrtuurd qar far,g*'t S{ï,t0S0
Aan: dhr. llrll, Craanc. ïoezl*rthouder
van da gêrïsente Sint4eds*Íode
Burgemee*er Wernerplein 1,
5482 GO Sinr{edsnrpde
{e-maiÍ: ilrfp@sint-gsdpnrodêSl on ï.G+rbpníprint:
oedenroclq,*l)

Oalum:24 juni2015

Hd d?:iormtti$ on oq qit?Ílllk 2f ,unl 2_91# dat schrtndijk te hebben beve$rbd aan de volgende zevennatuurlijko psr*onên on recrrtsporsorrn op aelfu* edÍs$sol, |u vÍeten: 
- -

eli&Jlll3ffii:p-fl{*utreceraatpÍocrrerlrdes konirgs Frédéri,c Van Leflrhr, Ëederad parket
!ryols[aat66 bus 1' 10@ Brusssl, rlrsattoê u op gmnd van arl" 40 Gêr. w. (Bagíat) nretteliik verpri*rtber[ oÍildat A^M-!.-!an Rooij dooÍ toedosn vao gsmeents$êcrstaris F. schb,ó Étn À-jlnreenta sir*-Oadenrodê mnaf 2g augu*trrs 20.t3 nieÉ mear JF,rro,n"nOs sta"f geregislgord in het bevolkin$regisbr
1qr de gsnsente Zonlprren an het Befiiar*re Rgksregisnec- J,E'il' van Nunqg op het adrot: 't Acf,tsÍom sA, 5a91 xD sini-oedenrode (Nedertard) oínd€t uii dmralt vyonsnde nog ttoede g€,rêgis[sêrd Ínoat zijn in do Gemeentelíke bffiisadministratie
prEqn6g8gq\rens (GBA) yan do gemoonts Sint+edonrods;- gSmolttg,pn PÊnsignltrt "p.gínÍÍqlql" wnmancbsdÍiiÍ rÍ€t ondememingsnummer: 57035032 ,
rysJtgq of nar 

3!y.'t Ac*rteroms€Á, 5í0ï XD Sifi.Os{tsnrods {t^tedeíand);' HetE@looitch Kqqrd*qentrumB..V.,metondonemingËnuntmà. 1go9o,l .t1.vanaf SmaeÍt19Íngtresigd ap hot adr65'l4gterorn 8A, 54a1 Xn Sint oeJenrode {t'tedertand);' t/ln Rf$t,xcÉ{inqFlt_mêtondstnÈÍningsnummer 17Í04683, ànatsmán lgg8gev6tiggophst
adrss't Achtsrom gA, 5491 )(D Sint_ksÍllorls (È,ledsíiard);- 

, rnot ondenremirgsnlmrner: 17154479,
vanat 5 ínaafi 1998 gerrctigd op nx aarorÏ e*rtorom6, 54s1 Xn Sint{&efiude (NsdeÍland};' eilrue. s,Ía.ooÍilttq? :q--a.nnn {nrá traar zebl ts urÍsditr *àuring snioeaenÀue, iÀ,e"ugo op r,otadrec tAcfiterorn 9, 54S1 XD te Sint-Oedcnmde {N*íaná}en dat op da valgende e'mail adrsosen: qls,relegii@gdglffm an áyegeigÊewategm onde'q$ene'1.[4gie@gmail.qgÍn gÊ,"il.tlF rt tffiEËi bê\ieslgd, zo niet drn eal hierrran

SP-tSiuBtZglg tegan de onr. i.w. cnaan€'@6dE, tnan áe s"**"i" sir|l-oÀdsnrode Buíg]smoesêrifleinefieln 1, 5492 GD slnt'oedenïods sn do in dit comr*ati*ereoót s*rourd" natuurliiko p,ur"ofon *rucntspeÍËgnen strafuanglÊe ryt* gedaan uj fueraol procuÍÊur cles ionrgs Frédêric Van Lseuw, FedraalPad(st, Wobttaat 66 bue 1. 1000 Brussst (8egi'o1 mst sÊn ebcttri,& van dio s&afasrEi&s aan de HooÍ*sficlor van

Do in opdracht van toezbhthouder T.W. Craane, samên íner ulv rcfiaga toozict1lhoLdsr J.F.M.vlsmninx efi aínbtsnaar ï: sr) gry!* 
""n 

aL g"ru"nte sint-oedenrcdE ttoor van Kaarhoven
l;T*ï.I;u;rf yX,^l.f ryjgqiryoegenËoa,namên$d"tR;b;;*'Ë"líolffi IJJï''  v E . r  r r r g q i € ,  (

f*::*:.,': ll :l1t-Tjpiners sesroten 
"isunà**"n 

van eiTenaarÀ.u.r-. *an Rooii, íjn
€dïs€note J.Ê.M. van Ro " 

'E ! Ysv"er ^rr"'L' 'srr r\w'lr áJ

Farairar p^^^:_ ̂ --- 1l:?? Tynrl ztil.bdljven Camping an pensionsial ,DommeÉaf,

[39*,[.ji:H$_1y,,y-ainooï x9rgns.r.u. sii"nïnsAd;ilirt;tbk*rtoorvan RooijHoldirp B. v an d s mriiieks .p8 ruj oe Groenin (ardr:G di"tiË;il;i' 
.Ëïffi 

ffid ï #;""
ni.f*Ts3*:ï11ry'"q p 526in egenooá uan e.r,,r. *" hffiiË;,&ïffiË;S'94, 5491 XO $int-Osdsnmde, zodanig erVof van hekkon vooráGn dat daaruit niots kantvorden weggehaald,

Jusitb mr. F.x.€. wssÉeÍb€ke ven het tariouiir< fa*et, ro*trumalaan 74, w7zÁG Rotterdam.

Goacfrte tmdchthouder de heer T.W. Craane,

& vo{pndo natuurlijke persoÍren en rmhtspersonen:

í' V4n ftoqii'Adri.aom titrluÊjLarnber$s, db doortosdoon van g€rnêants$ecrstarie Ë, $cfrrianervan dogeínoàniê SÍnt-Oedenroda vanaf ?9 augue&s 2013 nbt moer elJrronendo stÊat gsrogistrsord In het
be$lkingrreg*stw-vran de g*eente Zsnnovsn rr het EsEFche Rilksragi$er, nËt adg€\rolg 6at u op
gron{l van arí 40 G€r. W. (Sêlgiêt} tÉttolft rerplidrt bent om Or vo& nem boáernde (dngeËkende}'
btigrsn tÊ \€ÍsfiJfs1 can hdslrol prwurourdos konings Fr&èric Van Leeuw, Fsderad p=a*eí.
Wobbast 86 bus 1, Í000 Brusssl{SOgÉe};,r,

rt
t l 0
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