
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 kenm erk: EKC I 240620 1 5/Heeres

ffi
Verstuurd per fax 0485-355409 en
076-5046389 en 073- 6204381
073-6991 896 en 073-61 39283
Aan: Korpschef Frans Heeres
van de pol i t ie Oost-Brabant
( info@brabant-noord. pol i t ie.  nl)

Datum: 24 juni 2015

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

1. De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, namens deze
hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben van de
gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode,
namens deze Rob van den Witteboer, op 29 januari 2015 in 12 oÍ 13 containers gestolen eigendommen
van e igenaarA.M.L.  van Rooi j ,  z i jn  echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen,  z i jn  bedr i jven Camping en
Pensionsta l  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V. ,  Van Rooi j  Hold ing 8.V. ,  St icht ing
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 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 zij daar
als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

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

-  Het  Ecoloqisch Kennis Centrum B.V. ,  met  ondernemingsnummer:  '1  6090111,  vanaf  5 maart  1998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

-  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.avanrooii@gmal.com en a.vanrooii48@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 korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, zijn hulpofficier Seggai en de in dit
sommatieverzoek genoemde natuurli jke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen strafaangifte
worden gedaan bij federaal procureur des konings Frederic 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.

's

Geachte Korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant,

De volgende natuur l i jke personen en rechtspersonen:

1. Van Rooii. Adrianus Marius Lambertus, die doortoedoen van gemeentesecretaris F. Schrievervan 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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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. 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,vanaÍ  5 maart  1998

gevestigd op het adres't Achterom 9A, 5491 XD SinfOedenrode (Nederland);
5. Van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer 17102683, vanaf 5 maart ' l  gg8 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);

ber ichten u h ierb i j  dat  in  uw opdracht  uw hulpof f ic ier  Seqqai  van de pol i t ie  Oost-Brabant  op 29
januar i  2015,  omstreeks '1 ' l  .45 uur ,  in  de bedr i j fswoningen op het  adres ' t  Achterom 9-9A,  5491 XD te
Sint -Oedenrode en b i jbehorende bedr i j fsgebouwen is  geweest ,  a ls  ook op de percelen sect ie  P 525,
P526,  P 508,  P 509,  P 510 en P 516 en P 517 (zo 'n 6 hectare)waarvan A.M.L.  van Rooi j
(ondergetekende) de e igenaar is  met  de wetenschap en voorkennis dat  de huurders A.A.H.  van Rooi j
en  K .T .  D r i essen  a lop2 l  j anua r i 2015  he t  pand  hadden  ve r l a ten  en  de  s leu te l s  aan  e igenaa rA .M.L .
van Rooij hadden gegeven (Stuk I en Stuk 2). Uw hulpofficier Seggai heeft dat in uw opdracht
gedaan zonder voorafgaande toestemminq van eiqenaar A.M.L. van Rooii waarmee uw
hulpof f ic ier  Seggai  z ich onmiskenbaar schuld ig heef t  gemaakt  aan huisvredebreuk.  Over
huisvredebreuk staat op wikipedia letterl i jk het volgende geschreven:

Huisvredebreuk

Onder @iryg!.g,@f, 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 ldsgti jÍ dat strafbaar is gesteld in het Wetboek
van Strafrecht onder artikel '1 38 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:
1. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, br.1 een ander in gebruik, wederrechteli jk binnendringt

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

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

3. 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.

Uw hulpofficier Seqqai heeft daarmee in uw opdracht bewust huisvredebreuk 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 Harderwijk;

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  door Van Kaathoven Logist ics B.V
al le eigendommen (waaronder vertrouwel i jke dossiers van onder meer cl iënten van het Ecologisch
Kennis Centrum B.V.) te stelen ui t  de bedri j fswoningen op het adres ' t  Achterom 9 en 94, 5491 XD
Sint-Oedenrode van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, zi jn
bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding
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B.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 ,5491 XA Sint-
Oedenrode vrii van al deze in opdracht van de oemeente Sint-Oedenrode door Rob van den
Witteboer qestolen eiqendommen de bedrijfswoningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD
Sint-Oedenrode, bi jbehorende bedri j fsgebouwen en onderl iggende percelen sect ie P 525, P526, P
508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (zo'n 6 hectare),  inclusief de br ievenbussen. zi jn 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 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. bi j  de kamer van koophandel als gevest igd 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
gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode.

Hiermee heeft uw hulpofficier Seqqai in uw opdracht en onder uw verantwoordelijkheid samen met
Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben en haar toezichthouders T.W. Craane en
J.F.M. Vlemminx van de gemeente Sint-Oedenrode zich onmiskenbaar schuldig gemaakt aan !g
grootste eiqendomroof ooit  ui t  de Nederlandse en Europese qeschiedenis,  welke de gemeente
SintOedenrode 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.22
juni2015 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: AvRl/JvN129042015/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:

rKs Aangetekend verstuurd

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

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

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

Zonhoven: 29 april 20'15

Sommatie aan Van Kaathoven Logistics 8.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 B.V. ,  Van Rooi j  Hold ing 8.V. ,  St icht ing
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 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
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 B.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 alle overige daaraan verbonden slachtoffers, vanaf 29 ianuari 2015 (de dag van het stelen)
aanoerichte schade (zowel materieel en immaterieel) zal waaryan de hooqte zal
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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 pagina's met bijbehorende stukken A Um Q (91 blz.), totaal: 224b12..

Voor de inhoud van onze bij aangetekende brief d.d. 29 april2015 verstuurde sommatieverzoek
verwi jzen wi j  u naar de volgende l ink op internet:

http:l/www.mstsnl.net/ekc/odf/29-april-2015-sommatie-teruobrenqen-containers-aan-
fi 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 april20'15 (kenmerk: AvFÍJvN129042015/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 Logistics 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 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.

ll. 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 Administratiekantoorvan 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.

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, zitjn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van
Rooij Holding B.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', zijn politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle overige
daaraan verbonden slachtoffers, vanaf29 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

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 B.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 toegankel i jk is en derhalve ook voor degenen die di t  strafrechtel i jk gaan
onderzoeken.

Van Kaathoven Logistics B.V. heeft geweigerd om uitvoering te geven aan onze bij aangetekende
brief d.d. 29 april2015 (kenmerk: AvRÍJvN129042015/Som) gedane sommatie daar hij heeft
gehandeld met instemming van de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de pol i t ie Oost-
Brabant,  namens deze hulpoff ic ier Seqqai,  op een beschikking gericht tegen de huurders A.A.H. van
Rooi jen K.T. Driessen die het pand al  hadden verlaten en de sleutels al  eerder hadden overgedragen
aan eigenaarA.M.L. van Rooi j (Stuk 1 en Stuk 2).  Wat dat voor ons en ons gezin al lemaaltot gevolg
heeft  gehad kunt u lezen in onze hieronder ingelaste sommatie d.d.22juni 2015 (kenmerk:
8KC122062015/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 wij Van Kaathoven Logistics 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  2O15 (10' .17
uur) per Íax0413 478060 heeft ontvangen (Stuk 4):\ . : Ív \
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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/2306201 5/SOM/SNS

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)

D a t u m :  2 3  j u n i 2 0 ' 1 5

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

1. Het op verzoek van het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-Oedenrode op 22 juni 2015 valseli jk
betekende exploot aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op hun huidige woonadres te Diessen pg
direct nietig te verklaren en dat op uiterl i ik 25 iuni 2015 met deuruvaardersexploot 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  u i ter l i ik  18 iuni  2015 een beslu i t  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 oeven om de door hem op 29 januari 2015 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
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;

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

- Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V., met ondernemingsnummer: 160901 11 , vanaÍ 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 549'l XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

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

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

en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooij@qmal^com en a.vanrooij4S@qmal.com en
de.groenen.belqie@qmail.com op uiterl i ik 25 iuni 2015 schrifteli jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan
op 26 iuni 2015 tegen de in dit sommatieverzoek genoemde natuurli jke personen en rechtspersonen
strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frederic 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 verantwoordel i jk  secretar is  F.  Schr iever  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 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) 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 (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 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
3. Camping 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:  16090111,  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 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
6. Stichtinq Administratiekantoor van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer: 17154479, vanaf

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

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

hebben bij brief d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvFI/JvN/22032015/BZ) 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  ingelast :

Voor de inhoud van ons gehele bezwaarschrift d.d. 22 maart2O15 verwijzen wij u naar de volgende
l ink op internet:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2015-bezwaarschrift-teqen-beschikkinq-
bestu u rsdwang-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
beschouwen.

U .

, Aan: Burgemeester en Wethouders
t van Sint-Oedenrode
l, Postbus 44,5490 AA. Sint-OedenrodeA.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.

Zonhoven: 22 maart 2015

O ns kenmerk : AvR/JvN/220320 I 5 | BZ

Betreft:
Bezwaarschri f t  tegen de op 1 1 februari  2015 bi j  br ief  d.d. 9 februari  2015 (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 pagina's met bi 1 Um 8 (233 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  2015 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 doortoedoen van gemeentesecretaris F. Schrievervan de
gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op
grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht bent om de voor hem bestemde (aangetekende)
brieven te versturen aan federaal procureur des konings Fréderic Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (België);

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

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

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

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

adres 't Achterom 94, 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, 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);

dat de woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) door toedoen van
gemeentesecretar is  F.  Schr iever  van de gemeente Sint -Oedenrode vanaf  29 augustus 2013 a ls
ONBEWOOND staat geregistreerd in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het
Belgische Rijksregister en dat A.M.L. van Rooij zonder gekende woon- of verbli j fplaats in België
verbli jft is door de procureur des konings M. van de Werf van Antwerpen bij "betekeninq bericht op
onbekende woonst" d.d. 29 september 2014 aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het
Hof van beroep te Antwerpen juridisch van kracht verklaard, waaryan u het bewijs hieronder vindt ingelast
(S tuk  1 ) .

PARKET
VAN DE

PROCUREUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING -  ANTWERPEN

O.Ref: OW 576112014 Antweroen. 29 Seo 2014
Bureel R - telefoon: 03/257 9086
Contactpersoon: E.!r4pens,
U.Ref:20141PGN2192
Bijlage ; betekeninq bericht op onbekende woonst

(Conform art.40 GW)

Mijnheer de Procureur-generaal,

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

De Procureur des Koninos.
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Aan de Heer Procureur-qeneraal
bii het Hof van Beroep
t.a.v. Griff ie
Kamer van Inbeschuld ig ingste l l 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 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 Fredéric 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 B.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 8.V,, met ondernemingsnummer: 17102683, vanaÍ 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);

zwate 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: AvRyJvNl22O32015lBZ)
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 aanstur ing van
gemeentesecretar is F. Schriever op 22 juni  2015 een valsel i jk opgemaakt exploot laten ui tgaan 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 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),  van zi jn echtgenote J.E.M. van
Rooi j  van Nunen, van zi ln 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 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 iuni2015 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
b e t e k e n d e v a l s e l i j k e x p l o o t d . d . 2 2 j u n i 2 0 l 5 h e b b e n A . A . H . v a n R o o i j e n K . T . D r i e s e n  o p 2 2 j u n i 2 O 1 S
(9.59 uur en 1'1.45 uur) de volgende hieronder ingelaste twee react ie e-mai lber ichten verstuurd aan
hiervoor verantwoordel i jk ambtenaar mevr.  T. Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode:

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

Van : Ti na G ru ben . l_, Íl t V Dqn(Q si n!,rip-rlL1n rqzqlg;, 11i>
Datum: 22yuni  2015 12:55:10 CEST
Aan:'Jos van Rooij '  <je.!kuh l9SJi*hqlnatl,Aam>
Onderwerp: 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 donderdagt, ./
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F rom : ioskuhl 3!3& ltqtu.ll.Crlt!
To : [. gru benQg_Lttl:9_elje n tgd e "nlSubject: 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
qerechtsdeuntaarder 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 20'l 5 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 dit is nameliik:
Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (Belg iè)

Graag ontvang ik een bevestiqinq van deze mail.

Met vriendeli jke groet,
Jos van Rooij En Kimberley Driessen

Va n : Jos va n Roo i j [n]aijls.IÍ]5kuh19-S3Qth slm atl, eBm l
Verzonden: maandag 22 juni 2015 11:45
Aan: ïina 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 Drlessen



Hiermee is het jur idisch waterdichte bewijs geleverd dat Van Kaathoven Logist ics B.V.,  te Sint-
Oedenrode op 29 januari  2015 in opdracht van verantwoordel i ik ambtenàar T. (Tina) Gruben van
de qemeente Sint-Oedenrode al le eigendommen van A.M.L. van Rooi j  op het adres ' t  Achterom g-
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 Administrat iekantoor van Rooi j  Holàing
8.V.,  de pol i t ieke part i j  De Groenen (met haar hoofdzetel  in Utrecht,  afdel ing 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 j  Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode in opdracht van
verantwoordeliik ambtenaar T. (Tina) Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode zich
onmiskenbaar schuldig heeft  gemaakt aan huisvredebreuk. Over huisvredebreuk staat op wikipedia
letter 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
eisenaar of qebruiker. Huisvredebreuk is in Nederland een misdriif dat strafbaar is gesteld in het Wetboek
van Strafrecht onder artikel 138 Sr en valt in een speciÍieke categorie misdrijven tezamen met
lokaalvredebreuk ten aanzien van een lokaal bestemd 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, wederrechteli jk binnendringt

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

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. 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.

Nadat Rob van den Witteboerwerkzaam bi jVan Kaathoven Logist ics B.V.,  postbus 134, 5490 AC
Sint-Oedenrode (veelal)  in containers van M. van Happen Transport  B.V. ( totaal 12 oÍ 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, 549'1 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 9-94, 5491 XD Sint-Oedenrode, bi jbehorende bedri j fsgebouwen en onderl iggende
percelen sect ie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 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 SinfOedenrode als wonende
staat ingeschreven op het adres 't Achterom 94, 5491 XD SintOedenrode en de bedrijven 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. bi j  de kamer van koophandel als gevest igd op de
adressen 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode staan ingeschreven en waarbij de politieke partij
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De Groenen (afdel ing Sint-Oedenrode) bi j  de gemeente Sint-Oedenrode staat ingeschreven als
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode.

Hiermee is het jur idisch waterdichte bewijs geleverd dat het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-
Oedenrode, zetelend aan de Burgemeester Wernerlaan 1,5492 GD Sint-Oedenrode, onder
aanstur ing van gemeentesecretar is F. Schriever op 22 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 iuni20í5 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 zi jn betaald waarin Rob van den Witteboer werKzaam
bijVan Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode (veelal)  in containers van
M. van Happen Transport  B.V. ( totaal 12 ol  13 containers) op 29 januari  2015 in opdracht van
verantwoordel i jk ambtenaar T. (Tina) Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode zonder
voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooi j  al le eigendommen (waaronder
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-Oedenrooe van
eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven Camping en
Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-
Oedenrode).  Dit  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
20í5 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 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

3. Camping 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: 16090111,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 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

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

sommeren het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-Oedenrode, zetelend aan de Burgemeester
Wernerlaan I , 5492 GD Sint-Oedenrode, namens deze gemeentesecretaris F. Schriever dan ook om
hun aan de voormal ige huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen op hun huidige woonadres te
Diessen op22 juni  2015 betekende exploot op ui ter l i ik 25 iuni2015 niet ig te hebben verklaard en dat
aan bovengenoemde zeven rechtspersonen (de eigenaars van de gestolen goederen) op uiterliik 25
iuni2015 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 j  d 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 í8 iuni  2015
geen beslui t  te hebben genomen op ons bezwaarschri f t  d.d. 22 maarl2015 (kenmerk:
AvR/JvN/2203201 SIBZ) waartoe burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode
wettel i jk verpl icht waren, waarvan u de aanhef op de eerste pagina hieronder vindt
ingelast:
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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 kenmerk: AvRVJvN/220320 1 5l BZ

Aantekenen

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

Zonhoven: 22 maart2015

Betreft:
Bezwaarschri f t  tegen de op I  1 februari  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 SinfOedenrode.

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

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

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2015-bezwaarschrift-teqen-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 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 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 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
3. Camping en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,

gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 549'l XD Sint-Oedenrode (Nederland);
4. Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: '160901 11, vanaf 5 maart 1998

gevestigd op het adres 't Achterom 94, 5491 XD 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, 549'1 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
7. Politieke Groeperino De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het

adres't Achterom 9, 5491 XD te SintOedenrode (Nederland);À
t. tr\
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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
burqemeester en wethouders van Sint-Oedenrode geen besluit hebben mogen ontvangen op ons
bezwaarschrift d.d. 22 maarl2015 (kenmerk: AvR/JvN 12203201518,2) waartoe burgemeester en
wethouders van Sint-Oedenrode op grond van art ikel  7: í0,  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
Burqsteden (VVD) (zie 5 foto's hieronder), tegen verantwoordelijk ambtenaar T. (Tina) Gruben van
de gemeente Sint-Oedenrode en de publ iekrechtel i jke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode,

als ook tegen:

1. Van Kaathoven Loqist ics B.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode;
2. Rob van Kaathoven, algemeen directeur bij Van Kaathoven Logistics 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  B.V..  postbus 2323, 5600 CH Eindhoven;
5. Mark van Happen, algemeen directeur bi j  M. van Happen Transport  8.V.,  postbus2323,

5600 CH Eindhoven;
6. Leo Merks, werkzaam bi j  M. van HappenTransport  8.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 afschri f t  van die strafaangif te 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.

SOMMATIE

Op qrond van bovenqenoemde fei ten sommeren wi i  het openbaar l ichaam 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 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 maar|2015 (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  20í5 een beslui t  hadden
moeten hebben qenomen.
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3. Aan Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode; namens deze Rob
van den Witteboer,  opdracht te seven 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 8.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 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 Rooi i  op het adres: federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal
Parket,  Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel,  waartoe u op grond van art .40 Ger. W. (België)
wettelijk verplicht bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F.
Schriever van de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende
staat geregistreerd in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische
Rijksregister;

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

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

-  Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: 160901 1 1, vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 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 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-mai l  adressen: ekc.avanrooi i@gmal.com en a.vanrooi i48@gmal.com en
de.qroenen.belgie@gmail .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 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 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 overleqd.

Hoogachtend;

A.M.L  van Roo i j  J .E .M.  van Nunen
Federaal Parket, 't Achterom 94,
Wolstraat 66 bus 1, 549í 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,
5491 XD Sint-Oedenrode 5491 XD Sint-Oedenrode

Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.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 stukken bundel :
-  (Stuk 1);  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. 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 voór de ontruiming op 29 januari  2015 (1 blz.) ;

-  (Stuk 3);  Schri f tel i jke bevest iging d.d. 2l  januari  2015 van afgi Í 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 vóor de ontruiming op 29 januari  2015 (1 blz.) ;

PS: Als voorzi t ter van de pol i t ieke part i j  De Groenen, afdel ing SinfOedenrode, gevest igd in de woning
op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft  ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooi j
een kopie van deze nadere stukken laten toekomen aan het landel i jk bestuur van De Groenen in
Utrecht (www.deqroenen.nl)  en bi j  de Europese De Groenen, afdel ing Belgié (www.deqroenen.eu),  op
internet laten plaatsen.

SOMMATIE

Op orond van bovenqenoemde fei ten sommeren wi i  korpschef Frans Heeres van de pol i t ie
Oost-Brabant. 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
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
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 9-94, 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 iuni2015 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 Rooi i  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)
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 zll 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, 549'1 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Het Ecoloqisch Kennis Centrum B.V.,  met ondernemingsnummer: í609011'1, vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart 1998
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 549í 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,
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);

en dat op de volgende e-mai l  adressen: ekc^avanrooi j@qmal.com en a^vanrooi j4S@qmal.com en
de.qroenen.belqie@qmail .com op ui ter l i ik 25 iuni2015 schri f tel i jk te hebben bevest igd, zo niet dan
zal hiervan op 26 iuni2015 tegen korpschef Frans Heeres en zi jn hulpoff ic ier Seggaien de in di t
sommatieverzoek genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen
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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 overleod.

Hoogachtend;

, . v L . - í

/' /
' ' '  

/
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

. i '  ;
! ; V " /

! -  /
i ' /
! /  , l

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

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

r ' l

I

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

, '  
" ' t '  

, /

i .,.

i , 1

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 stukken bundel:
-  (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.21januari  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.21januari  2015 van afgi f te van de sleutels door huurder
K. l .  (K imber ley)  Dr iessen aan e igenaarA.M.L .  van  Roo i jvan  he t  pand ' tAchterom 94,5491
XD te Sint-Oedenrode voór de ontruiming op 29 januari  2015 (1 blz.) ;

- (Stuk 4); Ontvangstbewijs van onze hierboven ingelaste per fax verstuurde sommatieverzoek
d.d.23 juni  201 5 (EKC|22O620'1SISOM/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 landel i jk bestuur van De Groenen in
Utrecht (vwwv.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling Belgiè (vwwv.deqroenen.eu), op
internet laten olaatsen.

:

'  i " .
\'í

l ' .  '  , .
{ v * ' /  O
l i '
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A..M,"k. vgn Rooii:
Oe eigenaar van het pand ' t  Achterom 9-9A,
5491 XO te Sint-Oedenrode en de daarin gevest igde
hierna te noemen bedri jven en pol i t ieke part i j
Corr. Adres: l-' lazendansweg 364,
3520 te Zonhoven (Belgiê)
e-mail: ekc. avan rqgii@"glJlll i I " cc rn
te t :  +  32  117 586 76

Oedenror le (Nederland),  met als voorzi t ter A
ziin hooidverblilfplaats Hazendansweg 364'

Drt  bedri j f  is nog gevest igd op' t  Achlerom 9-9a

4. campj jrq en Pqnsioqgtql  "Dommelda!" eenntansbedri j Í  mcl c irrderrremingsrrt lmmer

5703s082 U**rr 'gd "p 
h*t  rd*r t  Aiht*ron] g-gA 54S1 XD Sint-Oedenrode {Nederland)

mel ats zaaxvoerciei  A M.L. van Rooi i ,  vanaf 1 lanuari  201 1 wonen<1e op zt ln

hoofdverb | r i fp Iaa tsHazendansweg36A,3520Zonhoven(Be|g ié ) .

rIffi
Aan. Kimberley Driessen

Hrerbi j  bevest ig ik als cle eigenaar van het pancl ' t  Achleronr 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode
Van Rooi i .  Adri i rnug.Marius Lambertu"g. vanaÍ 1 januari  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  dat Kimberley Driessen de sleutels van het pand
't Achteron.r 9A en de bilgebouwen heeft aÍgegeven aan de eigerlaar

Dagteken ing ;  21  januar i  20 '15

Hazenc. larrsweg 30A, 3520 Zonhoven (Belgtè);
" ,  met  ondernemlngsnummer

17154479, vanaÍ 5 maart 1998 gevest igd op het adres ' t  Achterom 94, 5491 XD Sint-

.,, :
i r , . . . l  , !

A  M .L .  van  l l oo t j
Haaendansweg 364,
3520 Zonhoven Belg; iè

P.S De volgende 0eor i jven zr in  r rog gevest igd op 
' t  Achteron. t  9A

.1.  Het  Ecoloqisch Kel : l f l ls  Cent{gí r r  8.V. ,  nret  ondernent ingsnuntmer.  160901 1 1 ,  vanaí  5 maart
.1 oeÊ nevr"q l inr i  nn hei  nr t res ' f  Achterom 9A,5491 XD Sint -Oedenrode (Neder land)  met  a ls
,  J 7 U  V f , v \ , r r r u u  v v

directeur A M L. varr Rooi j .  vanaf '1 januari  2011 wonende r:p zi ln hoofdverbl i j fp laats

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhovrrr  (Belgie),
? van Rooi l  l {gldjng*gJl ,  met ondertrerningsnrlnrnter:  1 71A2F'83, vanaÍ 5 maart 1998

""ur lsf f i , ,  
het aclres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint Oederrrocle (Nederland),  met als

v L  Y  v r ( , : J ! r  v | J

bestuurder A.M.L van Rooi1, vanaf '1 
lanuari  2011 wonertdc op zi jn hoofdverbl t l fp laals

.M .L .  van  Roo i j ,  vana f  1  . i anua r i  2011  wonende  op

35?0 Zonhoven (Selg ié) ;
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A,.M.L. vsln Rooii:
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: Harendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)
e-mai | : ekc. av.an.r.g_qi-i(0e, mai l.com
te l :  +  32  117 586 7S

rJ{ffi
Aan: Jos van Rooi j

Hierbi j  bevesl ig ik als de eigenaar van het pand ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode
Van Rooi i ,  Adrianus Marius Lambertus, vanaf ' l  januari  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  dat Jos van Rooi j  de sleutels van het pand ' t  Achterom 9
en de br.lgebouwen heeíl afgegeven aan de eigenaar

Dagteken ing .  21  lanuar r  2015

, '  { . .  t

A.M.L .  van  Roor l
Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven Belgie

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

1. P.gJilieke Groeperinft.F"g Qq.oenen (met haar zetel te Ulrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederiand),  met als
gemacht igd bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi ln
hooídverbl i l fp iaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

Dit  bedri j f  is nog gev*st igd op ' t  Achterom 9-9a

Z" Cam.pinq_.pn Pensior lstal  "Dommeldal" eennransbedri j f  met ondernenttngsnumil . ler.
SZO3SO3: ,  gevest igd op het adres ' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sini-Oedenrode (Nederland)

met als zaakvoerder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf '1 janr"rar i  201' ,1 wonende op zi ln

hoofdverbl i j fp laals Hazenclansweg 36A, 3520 Zonhoven {Belgió);
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PARKE'T
VAN DE

PROCURBUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING - ANTWERPEN

O . R e f :  O W  5 1 6 7 / Z O t q  A n t w e r p e n ,  2 9  S e p  2 O L 4
B u r e e l  R  -  t e l e f o o n :  0 3 / 2 5 i  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 ) . 4  / v c e / z t s Z
Bi j  lage  :  be teken ing  ber ich t  op  onbekende woonst

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

M i  i n h a e r  r l a  D r n n r r r ê ! r r - ^ ê n ê r r r  I^  f  O C U I  e U f  -  
$ ê i l e I  c r c t . r  ,

I k  h e b  d c  e c r  U e d .  h i e r b i j  u w  g e r e c h t s b r i e f  d d .  1 6  S e p  2 0 1 4
inzake  de  be teken ing  op  onbekende  woons t  (Con fo rm a r t .  4A
GW)  u i tgaande  van  Ho f  van  Beroep  te  An twerpen  (K r ) ,  i nzake
Kennisgevi -ng,  bestemd voor  VAN ROOfJ ADRIANUS, thans zonder
gekende  woon-  o f  ve rb l i j f p l aa ts ,  LoE  besch ikk ing  te rug  te
d o e n  g e w o r d e n ,  L e n e i n d e  v o e g j - n g  b i j  h e t  d o s s i - e  r .

D e  P r o c u r c u r  d c s  K o n r 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  h e t  H o f  v c i l l  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
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 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 ;un i  2015
Ons kenmerk: EKC/230620 í 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 pg
direct nietig te verklaren en dat op uiterl i ik 25 iuni 2015 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/220320151B.2) omdat burgemeester en
wethouders van Sint-Oedenrode op grond van artikel 7:10, eerste l id, van de Algemene wet
bestuursrecht  daarop vóór  u i ter l i ik  18 iuni  2015 een beslu i t  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 o'í 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) oer 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 schriftehlk te hebben bevestigd aan de volgende zeven
natuurli jke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten:

- A.M.L. van Rooii op hetadres: federaal procureurdeskonings FrédéricVan Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus I , 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.vanNunen ophetadres:  ' tAchteromgA,5491 XDSint-Oedenrode(Neder land)  omdatz i jdaar
als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

- Campino en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,
gevestigd op het adres't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),
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A.M.L. van Rooij (zonder geregistreerde
woo_n. en verblijfplaats in België),
J.E.M. van Rooij van Nunen geregistreerd
gt-s^1v9-1e1ae op het adres ,t-Acnïerom 

SÀ,
5491 XD Sint-Oedenrode (NL), vier
bedrijven en de politieke partij De Groenen
gevestigd op het adres 't Achterom g en/oi
9A, 549'l XD Sint-Oedenrode (NL).

Ons kenmerk: EKC | 240620 1 S/Heeres

1' De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de polit ie oos6Brabant, namens dezehulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedà*árr,"r H"nohaving T. (Tina) Gruben van degemeente Sint-oedenrode door Van Kaathov:l L"gl"!::Ë.v"'ó"rit"r 134, 5490 AC Sint-oedenrode,namens deze Rob van den witteboer, op 29 januari2015 in lz'or1ácontainers gestolen eigendommenvan eigenaar A'M'L' 
.van [ooij, zi jn echtgenoie J.E.M. uan nooil u.n'f)ynen, zijn bedrijven camping enPensionsta|Dommerdar', ecoiogiscn x"ïnir óenil; àï.:và,i *ï"r Hording B.V., StichtinsAdministratiekantoor van Rooij Èolding e.v en.ce politieke pa.ti; oÀ-croenenlafdeling sint-óedenrode)per direct terug te br,eloen op oe par[eerollat_s van het perc;;1 plzo in eigendom van A.M.r_. vanRooij op het adres 't Achterom 9-9À, 5491 xD Sint-oedenÀà", toolntg afgesloten en/of van hekkenVoorziendatdaarui tnietskanwordenweggehaa|d,

Verstuurd per fax 0495-355409 en
076-5046389 en 073- 6204381
073-6991896 en 073-6139283
Aan: Korpschef Frans Heeres
van de politie Oost-Brabant
( info@brabant-noord. pol i t ie.nl)

Datum: 24 juni 2O1S

Met de sommatie om op uiÍerliik 25 iuni 2015 dat schriftelijk te hebben bevestigd aan de volgende zevennatuu rl ijke personen en rechtspelson6iilEl uiste adressen, te weten :- A'M'L' van Rooii op het adres: feoeáal pro"rr"ur. áó"lonings rréoéric Van Leeuw, Federaal parket,wolstraat 66 bus 1 , 1000 8russel, waartoe u op grond van artl 40 Ger. w. (België) wettetijk verplichtbent omdat A'M'L' van Rooij door toedoen u"n gË."ánËsJcietaris r. scrràevó Jun J" gemeente sint-oedenrode vanaf 29 augustus 20't3 niet ."",- 
"'í" 

;;;;.d" ;i;"t geregistreero in nót oevorkingsregistery{ -de gemeente Zonhoven en het Betgiscfre nijf,sràgÉteï 
-"

- J'E'M' van Nunen op het adres: 't Achterom sÁ, s+gl ió'sint-ouoenrode (Nederland) omdat zij daarals wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeentelijke basisadministratiepersoonsgegevens.(GBA) van de gemeente sint-oedenrode;- campinq en Pensionstil "DommildaJ" 
_"91-"ryÉ"àrlirït ondernemingsnummer: 52035032 ,gevestigd op het adres 't Achterom g€A, 5491 xD sint_ó"Jànrode (Nederrand);- Het Ecolooisch Kennig Qentrum B.v',_r.net 9$grnemingsn;mmer: 160901 11 , vanafs maart 199ggevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 xD Sint-oedïnràde (Nederrand);' Van Rooii Holdinq B'v', met ondernemingsnummer, iti02àá'3, vanaÍ5 maart 199g gevesggd op hetadres 't Achterom 9A, S491 XD Sint_Oedenrode (Nederland):-  

, ïet  onOernemingsnumme r:11j54479,vanaf5maart1998gevest igdopff i ,s+àrxoS^int-oedenrode(Neder|and);
- Polítieke Groeperinq De Gioenen (met haar zeter te utrecnif 

"io"ting 
Sint-oedenrode, gevestigd op hetadres 't Achterom 9, S4g1 XO te Sint_Oedenrode (rueOerlàná);en dat op de volgende e-mail adressen: 

@ Ën-@ 
"nffiffiriËïËoo"n bevesrgd, zo níet danzathiervanop 26 iuni 2015 tegen iorpscnetFraniEfrïvan de poritie ooit-e,.uoiír"]'i."Xïi,jiï;t? [ff:TH iffisommatievezoek genoemde natuurli jke personen en rechtspersonen en_overige betrokkenen sirafaangiftey:I9": ged1a.1 bij federaal procrteri de's ko;in;s Frédéric Van Leeuw. Federaat parket M/nrcÍraa* AA ,.,,^ ,
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A.M.L. van Rooij (zonder geregistreerde
woon- en verblijfplaats in Betgië),
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 polítieke partij De Groenen
gevestigd op het adres't  Achterom g en/of
94, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Ons kenmerk: EKC/240620'1 S/Heeres

Verstuurd per fax 0485-355409 en
076-5046389 en 073- 6204381
073-6991 896 en 073-61 39283
Aan: Korpschef Frans Heeres
van de politie Oost-Brabant
( info@brabant-noord. pol i t ie.nl)

Datum: 24 juni 2015

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

1. De met de sterke arm van korpscheÍ Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, namens oeze
hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben van de
gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logistics B.V., postbus ' l 34, 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 Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en
Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding-4.V., Siicnting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenenlafdeling Sint-óedenrode)
per direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom ván 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 20í5 dat schriftelr1k te hebben bevestigd aan de volgende zeven
natuurli jke personen en rechtspersonen op de juiste adresson, te weten:

- A.M.L. van Rooii op het adres: federaal procureurdes 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 zij daar
als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

- Campino en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,
gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, s491 XD sint-oedenrode (Nederland);

-  Het  Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V. ,  metondernemingsnummer:  160901 11,vanaÍ  5 maart  19g8
gevestigd op het adres't Achterom 9A, 5491 XD Sint-oedenrode (Nederland);

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

- Stichtinq Administratiekantoor van Rooii Holdino 8,V., met ondernemingsnumm er: 1715447g,
vanaf 5 maart 1998 ge_vesligd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

- Politieke Groeperilq Dg 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.vanrooU4S@qmal.com en
de.oroenen.belqie@qmail.com op uiterl i ik 25 iuni 2015 schrifteli jk te hebben be"estigd, zo n€t dan zal hiervan
op 26 iuni 2015 tegen korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, zijn hulpofficier Seggai en de in dit
sommatieverzoek genoemde natuurli jke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen stàfaangifte
wordenqedaanb i i  f ede raa l  o rocu reu rdeskon inosF rédé r i cVan l cc r rw  Fpdc rae l  Pa rka t  \A /n t c r raa rAAh r r c . l
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A.M.L. van Rooij (zonder geregistreerde
woon- en verblijfplaats in België),
J.E.M. van Rooij  van Nunen geregistreerd
als wonende op het adres 't Achterom 94"
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
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Ons kenmerk: EKCi240620'l S/Heeres

Verstuurd per fax 0485-355409 en
076-5046389 en 073- 6204381
073-6991 896 en 073-61 392E3
Aan: Korpschef Frans Heeres
van de oolitie Oost-Brabant
( info@brabant-noord. pol i t ie.  nl)

Datum: 24 juni 2015

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

1. De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, namens deze
hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben van de
gemeente Sint-Óedenrode door Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode,
namens deze Rob van den Witteboer, op 29 januari 20 í 5 in 12 of 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)
oer direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van

nooij op fret adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten er/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

natuudijke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten:
- 

' 
A.M.L. van Rooii op het adres: Íederàal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,

Wotstraat OO 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. Jan Nunen op het adres: 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) omdat zli daar

als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode'
bampinoieÀ Pensionstàl "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032
gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Éet  Ecólooisch Kennis Centrum B.V. ,  met  ondernemingsnummer:  16090111,  vanaÍ  5 maart  1998

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

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

uanái S maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
- Politieke Groeperiná De Gioenen (met haar zetel te Utrecht), aÍdeling 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@omal.com en a.vanrooii48@gmal.com en

de.qroenen.belgie@qmail.com op uíterl i ik 25 iuni 2015 schrifteli jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan

oo 26 i.rni 2015 tegen fóipscnet f rans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, zijn hulpofficier Seggai en de in dit

somm-dttevezoek genoemde natuurli jke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen strafaangifte
C ^ n ^ r a a l  D a r l z a +  \ À / n l c t r a a l  A A  h r  r c  í
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A.M.L. van Rooij (zonder geregistreeÍde
woon- en verblijfplaats 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/oÍ
94, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Ons kenm erk: EKCI 240620 1 5/Heeres

Verstuurd per fax 0485-355409 en
076-5046389 en 073- 6204381
073-6991896 en 073-6139283
Aan: KorpscheÍ Frans Heeres
van de pol i t ie Oost-Brabant
( info@brabant-noord. ool i t íe.nl)

Datum: 24 juni 2015

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

1. De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, namens deze
hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving 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 januari 2015 in 12 of 13 containers gestolen eigendommen
van eigenaarA.M.L. van Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en
Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode)
oer direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van
Rooij op het adres 't Achterom 9-94, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken
voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterl i ik op 25 iuni 2015 moeten staan.

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

- A.M.L. van Rooii op het adres: federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, '1000 Brussel, waartoe u op grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht
bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-
Oedenrode vanaf 29 augustus 201 3 niet meer als wonende staat geregistreerd in het bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;

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

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

-  Het  Ecolooisch Kennis Gentrum B.V. ,  metondernemingsnummer:  16090111,  vanaf  5 maart  1998
gevestlgd op het adres 't Achterom 9A, 549'l XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

- Stichtinq Administratiekantoor van Rooii Holdins B.V., met ondernemingsnummer 17154479,
vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD SinGOedenrode (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@omal.com en a.vanrooij4S@gmal.com en
de.groenen.belgie@gmail.com op uiterl i ik 25 iuni 201 5 schrifteli jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan
op 26 iuni 2015 tegen korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, zijn hulpofficier Seggai en de in dit
sommatievezoek genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen strafaangifte
rernrr]an aaÁaaa hi i  íodaraal nr ^r rrêr rr  r loc knninnc trr6Àária \ /an I  oor rrrr  Fadoraal Darkol \A, lnlcÍrqai  AA hr rc í
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A.M.L. van Rooij (zonder geregistreerde
woo_n- en verblijfplaats in Betgië),
J.E.M. van Rooij  van Nunen geregistreerd
als^wonende op het adres ,t echïeroÀ-SÀ,
549.1 XD Sint.Oedenrode (NL), vier
bedrijven en de politieke partij Dê Groenen
gevestigct op het adres 't Achterom 9 en/of
94, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Ons kenm erk: EKCI 240620 1 S/Heeres

1' De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de politie oost-Brabant, namens dezehulpofficier seggaí, in opdracht van Juridisch Beleidsmede'iráir."r irà"onaving T. (Tina) Gruben van desemeente Sint-oedenrode door Van Kaathov:l L"ppli:i a.v. óo"itur ,r,4, s4goAC Sint-oedenrode,namens deze Rob van den witteboer, op 29 januari 20'l 5 in 1i'oi aàcontainers gestolen eigendommenvan ergenaarA M'L' van Rooij, zijn echtgeno-te J.E.M. van nooi; uun fy.nul,zijn bedrijven Camprng enPensionsta|Dommerdar', Ecoiogisch xeïnis centrum 8.t., V;; Rloij Hording B.V., StichtingAdministratiekantoor van Rooij Èolding B VLn.de potitieke purti; oàëro"";;i"rd;iiË'ëinï-à"o"nroou)per direct terug te bt^ulq"n oi ge par[eerplaats van rret percóe1 Élzo in eigendom ván A.M.L. vanRooij op het adres 't Achterom s-gÀ, s+st'xD SinfoedenÀàÀ, .oo"nig aÍgesroten en/of van hekkenvooziendatdaarui tnietskanwordenweggehaald,q

*. Verstuurd per fax 04g5-355409 en
076-5046389 en 073- 620438í
Q73-6991 896 en 073-6í 39283
Aan: Korpschef Frans Heeres
van de politie Oost-Brabant

Datum: 24 juni 2015

" '" '  *= o"" ' t t tart, ,  . ,m op ulterl l lK 25 iuni 2015 dat schri f tel i jk te hebben bevestigd aan de volgenoe zevenn atu u rl ij ke perso n en e n rech ts pelso nEi-olGll i ste a d resse n, t; *; ;,
I A'M'L' van Rooii op het adres: r;oeraal procureuroes t<oning;.rrédéric Van Leeuw, Federaal parket,
I Wolstraat 66 bus 1 , '1000 Brussel, waartoe u op grond van art. 40 Ger. _w. (België) wettelijk verplichtI bent omdat A'M L van Rooij door toedoen 

""rigË;;;;ËrËilturir F. schriever van de gemeente sint_oedenrode vanaÍ 29 augustus 2013 niet r"",. 
"'í. 

*o;;;d" ;i;rt geregistreero in Àet oevorkingsregisteryT de gemeente Zonhoven en het Betgiscne nUfsrÀgistei 
-"

- J'E'M' van Nunen op het adres: 't Achterom 9A, 549i tó'sint-oedenrode (Nederland) omdat zij daarals wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeentelijke basisadministratiepersoonsgegevens. (GBA) y11 de gemeente Sint_Oedenrode;- camoinq en Pensionstai ""Domr;eld.a]" gïr;ó_dáiiiirït ondernemingsnummer: 52035032 ,gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 xo sinróeJÀnrooe (Nederrand);- Het Ecolooisch Kqnnig ge.nSrum B'V ,:fl :ldit*Àt;Jr*r."r: 160901 11, vanaf5 maart 1998gevestigd op het adres 't Achterom sA, s+gt XD Sinfoeienrooe lNederrand;;- Van Rooii Holdino B'v', met ondernemingsnumÀàr' ii ióz'àáe, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op hetadres 't Achterom 9A, 549 j XD Sint_Oedenrode (Nederland);' stichtino Administratiekantoor van nooii H.otàinïË.i.,ïet onoernemingsnumme r: .g1s4479,
vanaf 5 maart 1998 gevestigd op net aores- t ncnlfrET'Á, 5491 xD sint-oËoenroáJ6.reoertano;;- Politieke Groeoerinq De Gioenen lmet haar zetet Ë utiJ,tÀïi 

"ioering 
sint-oedenrode, gevestigd op hetadres 't Achterom g, 5491 XO te Sint_Oedenrode (rueOerfaná);en dat op de volgende e_mail adressen: CKe.avanfo=oii@:gmalcpm;n @ enoe'groenen'belgie@qmail'com oe uitert@"Ëoo"n bevestigd, zo niet dan zarhiervanoo 26 iuni 20í5 tegen korpscnerFt"nEÏeeËïvan de politie oolt-araoant, zijn hulpofficier seggai en de in ditsommatievezoek genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen sirafaangifte

ïf;iïj:"*i*if9ï:,"1T::'_".":-oeb ko.ninss rreJeriiïàn iuár*,'r"o"raar parket, worstraat 66 bus 1


