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Afgegeven met ontvangstbevestiging  
 
Aan burgemeester en wethouders  
van Sint-Oedenrode 
Postbus 44 
5490 AA Sint-Oedenrode 
 
 OPEN BRIEF 

    
 
Van links naar rechts: 

- Burgemeester Peter Maas (CDA); 

- Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, Cees van Rossum (CDA); 

- Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, René Dekkers (VVD); 

- Wethouder, Jeanne Hendriks-van Kemenade (HvR/PvdA);      
 

                              Sint-Oedenrode, 24 Mei 2012. 
Ons kenmerk: Gem/Bel/24052/bz. 
 
Betreft: A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (cliënten)  
Bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen 2012 zoals uw ‘anonieme’ heffingsambtenaar die 
bij brieven d.d. 16 mei 2012 (notanummer: 238581) heeft opgelegd aan A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 
9, 5491 XD, Sint-Oedenrode en aan J.E.M. van Rooij van Nunen (notanummer: 238581) ’t Achterom 
9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met het verzoek die heffingen direct in te trekken en tot het nemen van 
een besluit om op grond van ondergenoemde feiten de volgende gespecificeerde negatieve 
genotskosten te betalen, daar die bewust zijn veroorzaakt door uw college van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode:  

- € 29.400,- aan dubbele woonlasten om niet te worden vermoord (met wettelijke rente);  
- € 200.000,-  aan afnemen inkomen, kosten executoriale beslaglegging en onrechtmatige 

dwangsommen;  
- € 1000.000,- aan aangerichte vergiftigingsschade afkomstig van de illegale 

bedrijfsactiviteiten van buurman Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159;  
Totaal: € 1.229.400,- aan negatieve genotskosten  .   
   
 
 
Geacht college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode: 
 
Namens A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (cliënten) tekenen wij hierbij bezwaar aan 
tegen de gemeentelijke belastingen 2012 zoals uw ‘anonieme’ heffingsambtenaar die bij brieven d.d. 
16 mei 2012 (notanummer: 238581) heeft opgelegd aan A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, 
Sint-Oedenrode en aan J.E.M. van Rooij van Nunen (notanummer: 238581) ’t Achterom 9a, 5491 XD, 
Sint-Oedenrode, met het verzoek die heffingen direct in te trekken en met het verzoek tot het nemen 
van een besluit om op grond van ondergenoemde feiten een bedrag van € 1.229.400,-  aan negatieve 
genotskosten te betalen, daar die bewust zijn veroorzaakt door uw college van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode:  
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Bijgevoegd vindt u:  

1. De door uw ‘anonieme’ heffingsambtenaar bij brief d.d. 16 mei 2012 (notanummer: 238581) 
opgelegde  gemeentelijke belastingen 2012 ten bedrage van € 1.549,52 aan A.M.L. van Rooij, 
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie bijlage 1):  

2. De door uw ‘anonieme’ heffingsambtenaar bij brief d.d. 16 mei 2012 (notanummer: 238580) 
opgelegde  gemeentelijke belastingen 2012 ten bedrage van € 792.76 aan J.E.M. van Rooij 
van Nunen, ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie bijlage 2):  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan u gericht als verantwoordelijk college van burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode:  
 
Wij richten aan u als verantwoordelijk college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
het verzoek om op grond van de volgende bezwaargronden bovengenoemde aanslagen 
gemeentelijke belastingen 2012 van uw ‘anonieme’ heffingsambtenaar in te trekken en bij besluit te 
beslissen om een bedrag van € 1.229.400,-  aan negatieve genotskosten aan cliënten te betalen:  
 
 
Eerste bezwaargrond:  
 
Voor de eerste bezwaargrond verwijzen wij u naar de inhoud van bijgevoegd artikel in het Belang van 
Limburg van zaterdag 19 mei 2012:  

 

Hiermee is feitelijk bewezen dat A.M.L van Rooij niet op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-
Oedenrode (Nederland) woont maar noodgedwongen ondergedoken in Zonhoven (België) woont om 
door toedoen van uw college van burgemeester en wethouders niet te worden vermoord in navolging 
van Pim Fortuyn. De directe schade als gevolg daarvan tot op heden bedraagt:  

- € 29.400,- aan dubbele woonlasten om niet te worden vermoord (met wettelijke rente);  
Dat heeft uw college van burgemeester en wethouders bewust veroorzaakt en zal dat ook moeten 
vergoeden: 
 
Tweede bezwaargrond:  
 
Het centrum van de NSB bevindt zich in de gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode, Uden, Cuyk, 
Boxmeer en Oss met:  

- NSB- burgemeester J.C.H.M.W Sassen van Veghel; 
- NSB-burgemeester M.J. Tolhoek van Sint-Oedenrode; 
- NSB-burgemeester P.J. Biemans van Uden; 
- NSB- burgemeester Chr.J.H.W. Stakenborg van Cuijk;   
- NSB-burgemeester M. Stevens van Boxmeer;    
- NSB-burgemeesters J.P. Pulles en H. Appeldoorn;  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Veghel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veghel_(plaats)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Sint-Oedenrode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Uden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Uden_(plaats)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Cuijk_en_Sint_Agatha
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cuijk_(gemeente)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Boxmeer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boxmeer_(gemeente)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Oss
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Oss
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Deze NSB-gemeenten hebben met andere omliggende gemeenten (zie plattegrond hieronder) op 1 
april 1998 het RMB opgericht. Het algemeen bestuur bestaat uit een wethouder per gemeente met als 
sectretaris J.J.T. (Jan) Cremers, de directeur van het RMB, te weten:  

- Dhr. J.J.T. (Jan) Cremers, directeur van het RMB (secretaris);  
- Dhr. J.A. (Hans) van der Pas (gemeente Bernheze);  
- Dhr. T.A.M. (Ted) van de Loo (gemeente Boekel);  
- Dhr. H.A.G. (Erik) Ronnes (gemeente Boxmeer);  
- Dhr. G.M.P. (Gerard) Stoffels (gemeente Cuijk);  
- Dhr. E. (Erik) Daandels (gemeente Grave);  
- Dhr. H.L.J.M. (Harrie)van Dongen (gemeente Landerd);  
- Dhr. B.H.M. (Ben) Brands (gemeente Maasdonk);  
- Dhr. J. (Jos) van den Boogaart (gemeente Mill en Sint Hubert); 
- Dhr. H.G. (Hendrik) Hoeksema (gemeente Oss);  
- Mevr, H.W.M.A. (Henriëtte) van den Berk -van de Laar (gemeente Sint-Oedenrode);  
- Dhr. J. (Jeroen) Willems (gemeente Sint Anthonis);  
- Dhr. M.J.A. (Marcel) Delhez (gemeente Uden);  
- Mevr. J.M.H. (Annemieke) van de Ven (gemeente Veghel) 

 

 
 

 
De gemeente Sint-Oedenrode (en andere aangesloten gemeenten) hebben de medewerkers van de 
het RMB (Ruimte, Milieu en Bouwen) aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijk opgelegde voorschriften. In werkelijkheid is het 
een privé bedrijf die in opdracht van betrokken aangesloten burgemeesters samen met de lokale 
politie razzia uitvoert op mensen en bedrijven die niet willen meewerken aan de vergiftiging van het 
gehele gebied met onder meer hoog problematisch ‘arseenzuur houdend gevaarlijk afval’ van 
Billiton/Shell en vanuit dat gebied de rest van Nederland, België, Europa en de Wereld. Zo heeft de 
paardenhouderij Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ van Ad en Annelies van Rooij vanaf de 
oprichting op 1 april 1998 in opdracht van eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en daarna Peter 
Maas (CDA) van Sint-Oedenrode al vele van die razzia moeten meemaken. De eerste razzia die zij 
hebben moeten meemaken vanuit het RMB dateert van 5 september 1998. Daarover heeft milieu- en 
veiligheidskundige A.M.L. (Ad) van Rooij letterlijk de volgende hieronder ingelaste aangifte d.d. 5 
december 1998, tevens aanklacht, gedaan bij verantwoordelijk minister van justitie Mr. A.H. Korthals 
(VVD), thans: partijvoorzitter van de VVD, omdat de vele eerder gedane aangiften van onder meer 
poging tot doodslag bij politie of justitie nooit tot strafrechtelijk onderzoek kwamen. 

http://www.hetlaar.nu/rmbtraject.htm
http://www.hetlaar.nu/rmbtraject.htm
http://www.rmb.nl/content.asp
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-mj01.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-mj01.htm
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////             
 
 
AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING 

 
OPEN BRIEF 
 
Ing. A.M.L. van Rooij, 
‘t Achterom 9a, 
5491 XD Sint Oedenrode. 
 
                 Sint Oedenrode, 5 december 1998. 
 
Aan: Minister van Justitie, 
        Mr. A.H. Korthals, 
        Postbus 50301, 
        2500 EH ‘s-Gravenhage. 
 
Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax 070 – 3707939 op 6 december 1998. 
 
Mijn kenmerk: AvR/05128. 
 
Betreft: Aangifte, tevens aanklacht, van het plegen van misdrijven door: 
- Burgemeester P. Schriek van de gemeente Sint Oedenrode. 
- Loco-burgemeester, tevens milieuwethouder, J. Jansen van de gemeente Sint Oedenrode. 
- Ing. C.A.M. Kerstholt, hoofd B&M van de gemeente Sint Oedenrode. 
- Mr. G. Bos, officier van justitie te ‘s-Hertogenbosch. 
 
Excellentie, 
 
In uitzonderlijke gevallen bent u als minister van justitie bevoegd om het openbaar ministerie opdracht 
te geven tot het verrichten van een strafrechtelijk onderzoek. Gevallen waarbij juist door toedoen van 
openbaar ministerie, zoals het onderhavige, de gemeente Sint Oedenrode heeft kunnen uitgroeien tot 
een extreem groot bolwerk van de misdaad zijn zeer uitzonderlijk. Zeker als dat gepaard gaat met 
honderden levensbedreigingen, tientallen vernielingen, veel fysiek geweld, pogingen tot doodslag, e.d. 
 
Dit alles is in de gemeente Sint Oedenrode aan de orde van de dag. Machtsmisbruik van met name 
burgemeester P. Schriek, loco-burgemeester J.Jansen, ambtenaar C. Kerstholt en de officier van 
justitie mr. G. Bos zijn hier de oorzaak van. Genoemde personen plegen (hebben gepleegd) in ieder 
geval de volgende aan het licht gekomen misdrijven: 
 
1. Loco-burgemeester, tevens milieuwethouder, J. Jansen. 
 
Milieuwethouder J. Jansen staat toe dat hij als agrarier illegaal varkens houdt en de milieuwetgeving 
overtreedt met als doel om zichzelf als agrarier met zo’n f.270.000,- aan verhandelbare rechten te 
verrijken. Voor bewijs vindt u bijgevoegd: 

A. Artikel “ milieuwethouder Jansen loopt op glasscherven” uit het Eindhovens Dagblad van 7 
november 1998 (1 pagina). 

B. Artikel “Belangenverstrengeling, Hield milieuwethouder Jansen illegaal varkens” uit de Midden 
brabant van 11 november 1998 (2 pagina’s). 

 
2. Burgemeester P. Schriek. 
 
Burgemeester P. Schriek bouwt zijn eigen huis zonder de vereiste bouwvergunning, laat op 
betreffende locatie een bos kappen zonder kapvergunning, lapt daarbij een gerechtelijke uitspraak van 
de Raad van State aan de laars en eigent voor zichzelf de mooiste bouwgrond op. Burgemeester P. 
Schriek staat toe dat hij als inwoner van Sint Oedenrode de wetgeving overtreedt met als doel om 
zichzelf als natuurlijk persoon flink te verrijken. Voor bewijs vindt u bijgevoegd: 

C. Artikel “burgemeester koos mooiste bouwgrond voor zichzelf” uit Trouw van  
10 december 1992 “. 
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3. F. v/d Biggelaar, ‘t Achterom 5a. 
 
F. v/d Biggelaar mag van burgemeester P. Schriek, milieuwethouder J. Jansen en verantwoordelijk 
ambtenaar C. Kerstholt zonder een daarvoor vereiste vergunning, een houtverwerkend bedrijf starten 
en in werking houden, in strijd met het vigerende gemeentelijke bestemmingsplan buitengebied met 
als doel om dit via de overgangsbepalingen uit het nieuwe bestemmingsplan te legaliseren.  
Op deze manier misbruiken bovengenoemde personen al jarenlang hun bevoegdheden om  
F. v/d Biggelaar te helpen met het plegen van economische delicten en het onrechtmatig omzetten 
van zo’n 2 ½ ha agrarische grond à 6 gulden per m

2
 naar zo’n 2 ½ ha industriegrond à 150 gulden per 

m
2
. F. v/d Biggelaar is familie van verantwoordelijk milieuwethouder J. Jansen. Op deze manier 

misbruikt verantwoordelijk milieuwethouder J. Jansen zijn bevoegdheden om daarmee zijn familie met 
zo’n 3,6 miljoen gulden te verrijken. Voor bewijs vindt u bijgevoegd: 

D. Onze brief van 8 november 1998, kenmerk BIG/08118, aan burgemeester en wethouders van 
Sint Oedenrode (3 pagina’s). 

E. Onze brief van 18 september 1998, kenmerk BIG/18098, aan burgemeester en wethouders en 
alle leden van de Raad der gemeente Sint Oedenrode (11 pagina’s). 

 
Burgemeester P. Schriek, milieuwethouder J. Jansen en verantwoordelijk ambtenaar C. Kerstholt 
misbruiken ook hun bevoegdheden om F. v/d Biggelaar op het adres ‘t Achterom 5a op een 
onrechtmatige manier aan een (bedrijfs)woning te helpen. Op deze manier misbruikt verantwoordelijk 
milieuwethouder J. Jansen zijn bevoegdheden om daarmee zijn familie met zo’n 500.000 gulden te 
verrijken. Voor bewijs vindt u bijgevoegd: 

F. Onze brief van 19 september 1998, kenmerk BIG/19098, aan burgemeester en wethouders en 
alle leden van de Raad der gemeente Sint Oedenrode (15 pagina’s). 

 
F. v/d Biggelaar heeft van burgemeester P. Schriek, milieuwethouder J. Jansen en verantwoordelijk 
ambtenaar C. Kerstholt zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning een schuurtje mogen bouwen 
in strijd met de voorschriften uit het vigerende bestemmingsplan buitengebied. Bij onherroepelijke 
uitspraak van 19 maart 1998, nummer H01.96.0873, van de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State en bij onherroepelijke uitspraak van 11 oktober 1994, nummers Awb 94/4778 VV en 
Awb 94/4779, van de president van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch zijn de bestreden besluiten van 
burgemeester en wethouders vernietigd. Burgemeester P. Schriek en verantwoordelijk wethouder J. 
Jansen lappen betreffende uitspraken aan hun laars en geven daaraan geen uitvoering. 
Voor bewijs vindt u bijgevoegd: 

G. Onze brief van 13 september 1998, kenmerk BIG/13098, aan burgemeester en wethouders en 
alle leden van de raad der gemeente Sint Oedenrode (15 pagina’s). 

 
Voor bovengenoemde onrechtmatige verrijking van F. v/d Biggelaar met miljoenen guldens hebben 
burgemeester en wethouders reeds honderd duizenden guldens aan ambtenarenuren en 
proceskosten uitgegeven. Burgemeester P. Schriek en verantwoordelijk milieuwethouder J. Jansen 
maken zich hierbij dan ook schuldig aan grootschalig misbruik van Roois gemeenschapsgeld.  
 
Ondergetekende heeft met betrekking tot het aanspannen van een groot aantal rechtzaken tegen 
bovengenoemd illegaal handelen van F v/d Biggelaar vele tienduizenden guldens moeten betalen. 
Burgemeester P. Schriek en verantwoordelijk milieuwethouder J. Jansen maken zich om die reden 
ook schuldig aan afpersing van ondergetekende van vele tienduizenden guldens.  
 
Dit al jarenlang voortdurende machtsmisbruik van burgemeester P. Schriek, milieuwethouder  
J. Jansen en ambtenaar C. Kerstholt heeft reeds geleid tot honderden levensbedreigingen, tientallen 
vernielingen, veel fysiek geweld en poging tot doodslag. Zo heeft F. v/d Biggelaar mij eenmaal in 
elkaar getrapt en heeft hij tot tweemaal toe gepoogd om mij dood te rijden. Recent nog heeft F. v/d 
Biggelaar (26 jaar) mijn moeder (80 jaar) op zijn autokap gesmeten en de keel dichtgeknepen. Een 
regelrechte moordaanslag. Hiervan zijn reeds vele aangiften gedaan bij politie en justitie. De officier 
van justitie mr. G. Bos, die met burgemeester P. Schriek in het driehoeksoverleg zit, is degene die al 
onze aangiftes tegenhoudt en niet overgaat tot strafvervolging. Hij pleegt om die reden in mijn ogen de 
allerzwaarste misdrijven. Gemeenteraadsleden die hiertegen ageren worden door v/d Biggelaar 
bedreigd. Zo ook werd gemeenteraadslid E. Huybregts (DGS) door v/d Biggelaar bedreigd.  
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Sindsdien durft hij hierover geen vragen meer te stellen. Het tel.nummer van E. Huybregts is 0413 – 
476341. Ook het raadslid W. van Gerwen (Rooise Partij) probeert men met leugens monddood te 
maken. Het tel. nummer van W. van Gerwen is 0413 – 474078. Ook de heer A. Rosenbrand; teamchef 
van de politie Brabant-Noord district Aa en Dommel, is op de hoogte van deze zware misdrijven. Hij 
wil deze misdaad wel aanpakken maar hij kan het niet want de bevoegdheden daarvoor liggen bij 
justitie. Het tel.nummer van A. Rosenbrand is 0411- 612345. 
 
4. Gebr. van Aarle B.V. Ollandseweg 159. 
 
De Gebr. van Aarle B.V. mag van burgemeester P. Schriek, milieuwethouder J. Jansen en 
verantwoordelijk ambtenaar C. Kerstholt een houtimpregneerbedrijf bouwen, starten en in werking 
houden zonder de vereiste vergunningen. Dit alles in strijd met het vigerende gemeentelijke 
bestemmingsplan op sterk verontreinigde grond. Stringente adviezen van de regionale inspecteur van 
het ministerie van VROM en de provincie Noord Brabant worden genegeerd. Voor bewijs vindt u 
bijgevoegd: 

H. Brief van 12 december 1998, kenmerk 16N8020/vdl, van de regionaal inspecteur van het 
ministerie vanVROM (2 pagina’s). 

I. Brief van 5 september 1989, kenmerk 2589012/vdl, van de regionaal inspecteur van het 
ministerie van VROM (1 pagina). 

J. Brief van 5 september 1989, kenmerk 16176, van de provincie Noord Brabant (1 pagina). 
 
Het is hierbij goed te weten dat het bedrijf de Gebr. van Aarle B.V. door de zware georganiseerde 
milieumisdaad wordt gebruikt als dekmantelbedrijf om via het door hem geproduceerde produkt 
“geimpregneerd hout” jaarlijks zo’n 5650 kg. arseen (arseenzuur) en 7900 kg. chroom VI 
(chroomtrioxide) diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht te dumpen op een zodanige 
manier dat dit maximale milieu- en gezondheidsschade voor derden tot gevolg heeft.  
Dit met de wetenschap dat arseen  en chroom VI “zwarte lijststoffen” zijn en zwarte lijststoffen zo 
extreem gevaarlijk zijn dat die via een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek 
uit het milieu moeten worden geweerd. Op grond van de artikelen 185 t/m 193, 175 en 176 van boek 6 
van het Nieuw Burgerlijk Wetboek zal de gebr. van Aarle B.V. al die milieu- en gezondheidsschade 
aan derden moeten betalen en de echte milieucriminelen zoals Hickson Garantor B.V., burgemeester 
P. Schriek, milieuwethouder J. Jansen, ambtenaar C. Kerstholt en de officier van Justitie mr. G. Bos 
gaan vrijuit. Voor bewijs vindt u bijgevoegd: 

K. Brief van 19 augustus 1996, kenmerk IBP96040460, van de minister van VROM  
(1 pagina). 

 
De Gebr. van Aarle B.V. brengt opzettelijk en wederrechtelijk jaarlijks zo’n 5650 kg. arseen 
(arseenzuur) en 7900 kg. chroom VI (chroomtrioxide) diffuus in de compartimenten water, bodem en 
lucht. Het goed in water oplosbare arseenzuur en chroomtrioxide betreffen de meest kwalijke 
kankerverwekkende verbindingen. Als gevolg van deze grootschalige diffuse dumping valt er groot 
gevaar voor de openbare gezondheid en levensgevaar voor vele anderen te duchten. De Gebr. van 
Aarle B.V. maakt zich hierbij dan ook zeer nadrukkelijk schuldig aan het overtreden van artikel 173a 
uit het Wetboek van Strafrecht waarvoor een gevangenisstraf van 12 – 15 jaar staat. Bij brief van 1 
oktober 1995 heb ik hiervan aangifte gedaan bij de hoofdofficier van justitie te ‘s-Hertogenbosch.  
Voor bewijs vindt u bijgevoegd: 

L. Mijn aangifte van 1 oktober 1995 aan de hoofdofficier van justitie te ‘s-Hertogenbosch  
(7 pagina’s) 

 
Tot op heden (3 jaar later) weigert de milieuofficier van justitie mr. G. Bos om betreffende aangifte in 
behandeling te nemen. Het zal u duidelijk zijn dat hij dat bewust weigert omdat de zware 
georganiseerde milieumisdaad heel veel geld verdient aan het diffuus dumpen van arseenhoudend en 
chroom VI-houdend gevaarlijk afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen via dekmantelbedrijf  
Gebr. van Aarle B.V. Tegen deze zware georganiseerde misdaad heb ik reeds honderden processen 
gevoerd. De gerechtelijke uitspraken worden door burgemeester en wethouders aan hun laars gelapt 
en genegeerd. Aangiftes daartegen worden door de officier van justitie mr. G. Bos niet in behandeling 
genomen. 
 
Om mij voor goed en altijd uit te schakelen heeft burgemeester P. Schriek, in opdracht van de officier 
van justitie mr. G. Bos, vertrouwensarts H. Jans van de G.G.D. (een goede kennis van hem) op mij af 
willen sturen met als doel om mij geestelijk ziek verklaard te krijgen. 
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Voor bewijs vindt u bijgevoegd: 
M. Het artikel “Burgmeester schakelt vertrouwensarts in” uit het Eindhovens Dagblad van  

1 september 1992. (1 pagina) 
 
Het is hierbij goed te weten dat diezelfde G.G.D. arts H. Jans tesamen met Hickson Garantor B.V., de 
leverancier van het superwolmanzout-Co aan de gebr. van Aarle B.V., een corrupt rapport heeft 
opgesteld zodat de gebr. van Aarle B.V. kan doorgaan met het vergiftigen van onze omgevingslucht 
met het uiterst kankerverwekkende arseenzuur en chroomtrioxide. Mede als gevolg daarvan is op en 
rondom het bedrijventerrein van de gebr. van Aarle B.V. alles al vergiftigd met uiterst 
kankerverwekkende stoffen.  
 
Voor bovengenoemde onrechtmatige verrijking van de zware georganiseerde misdaad via 
dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. en de daarmee samenhangende ernstige verontreiniging op en 
rondom het bedrijventerrein van de gebr. van Aarle B.V. hebben burgemeester en wethouders reeds 
miljoenen guldens aan ambtenarenkosten en proceskosten uitgegeven. Burgemeester P. Schriek en 
verantwoordelijk milieuwethouder J. Jansen maken zich hierbij dan ook schuldig aan grootschalig 
misbruik van Roois gemeenschapsgeld.  
 
Ondergetekende heeft met betrekking tot het aanspannen van honderden rechtzaken tegen 
bovengenoemde zware georganiseerde misdaad vele honderdduizenden guldens moeten betalen. 
Burgemeester P. Schriek en verantwoordelijk milieuwethouder J. Jansen maken zich om die reden 
ook schuldig aan afpersing van ondergetekende van vele honderdduizenden guldens.  
 
Dit al jarenlang voortdurende machtsmisbruik van burgemeester P. Schriek, milieuwethouder  
J. Jansen en ambtenaar C. Kerstholt heeft reeds geleid tot honderden levensbedreigingen, vele 
vernielingen en fysiek geweld. Hiervan zijn reeds vele aangiften gedaan bij politie en justitie.  
De officier van justitie mr. G. Bos, die met burgemeester P. Schriek in het driehoeksoverleg zit, is 
degene die al onze aangiftes tegenhoudt en (op grond van opportuniteitsgronden) niet overgaat tot 
strafvervolging. Hij pleegt om die reden in mijn ogen de allerzwaarste misdrijven. Raadsleden die 
hiertegen ageren worden met leugens monddood gemaakt. 
 
5. Mw. Oosterholt en mts. Van Thiel, Damianenweg 14 en 12a. 
 
Mw. Oosterholt en mts. van Thiel mogen van burgemeester P. Schriek, milieuwethouder  
J. Jansen en verantwoordelijk wethouder C. Kerstholt honderden struisvogels houden zonder een 
daarvoor vereiste milieuvergunning. Het is hierbij goed te weten dat recent, als gevolg van een 
toevallige brand bij mw. Oosterholt, het grootste drugslaboratorium van Nederland aan het licht is 
gekomen. Het is hierbij tevens goed te weten dat het houden van struisvogels en het fabriceren van 
drugs als een geheel moet worden gezien. Betreffende struisvogels eten namelijk het gevaarlijk afval 
op dat vrijkomt bij het fabriceren van die drugs. Het zal u duidelijk zijn dat juist om die reden in de 
gemeente Sint Oedenrode honderden struisvogels gehouden mogen worden zonder een daarvoor 
vereiste milieuvergunning. Mevrouw School die hiertegen al een paar jaar protesteert wordt door een 
struisvogelhouder in elkaar geslagen. Ook zij heeft voor haar leven te vrezen. Mevr. School kunt u 
hierover telefonisch bereiken onder nummer 0413 – 475177. 
 
6. L. v/d Biggelaar, Landingsweg 2. 
 
L. v/d Biggelaar is een ander familielid van milieuwethouder J. Jansen. Ook dit familielid wordt door 
burgemeester P. Schriek en milieuwethouder J. Jansen op een soortgelijke onrechtmatige wijze met 
miljoenen guldens verrijkt als F. v/d Biggelaar (zie onder punt 3). 
 
7. J. van den Oever, Ollandseweg 115. 
 
J. van den Oever wordt door burgemeester P. Schriek, milieuwethouder J. Jansen en verantwoordelijk 
ambtenaar C. Kerstholt voor f.9.825,- afgeperst zonder dat hij iets fout doet. Voor bewijs vindt u 
bijgevoegd: 

N. Brief van 2 november 1998, nummer 98.3748, van de gemeente Sint Oedenrode  
(3 pagina’s). 

O. Onze brief van 20 november 1998 met kop “afpersingspraktijken in de gemeente  
Sint Oedenrode” aan burgemeester P. Schriek. (2 pagina’s). 
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Hiermede heb ik het bikkelharde bewijs geleverd dat burgemeester P. Schriek en verantwoordelijk 
ambtenaar C. Kerstholt opzettelijk misbruik maken van hun macht om J. van den Oever voor f.9.825,- 
af te persen. 
 
De heer van den Oever kunt u hierover benaderen onder tel.nummer 0413 – 472153. De raadsleden 
W. van Gerwen (Rooise Partij) en P. de Bok(DGS) zijn persoonlijk bij J. van den Oever gaan kijken.  
Ook zij hebben met eigen ogen gezien dat J. van den Oever niets fout doet. Raadslid W. van Gerwen 
kunt u hierover telefonisch benaderen onder tel. nr. 0413 – 474078. Raadslid P. de Bok kunt u 
hierover telefonisch benaderen onder tel.nr. 0413 – 477188. 
 
8. M. v/d Heuvel, Vresselseweg 16a. 
 
M. v/d Heuvel wordt door burgemeester P. Schriek, milieuwethouder J. Jansen en verantwoordelijk 
ambtenaar C. Kerstholt voor resp. f. 30.000,- en f.3.500,- afgeperst zonder dat hij iets fout doet.  
Ook de voorzitter van de Raad van State heeft als zodanig geoordeeld. Voor bewijs vindt u 
bijgevoegd: 

P. Brief van 12 februari 1998, nummer 98.432, van de gemeente Sint Oedenrode  
(3 pagina’s). 

Q. Brief van 16 september 1998, nummer 400703412, van het Centraal Justitieel Incasso Bureau 
te Leeuwarden (2 pagina’s). 

R. Onze brief van 7 juni 1998 aan de gemeente Sint Oedenrode (2 pagina’s). 
 
Hiermede heb ik het bikkelharde bewijs geleverd dat burgemeester P. Schriek, verantwoordelijk 
milieuwethouder J. Jansen en verantwoordelijk ambtenaar C. Kerstholt opzettelijk misbruik maken van 
hun macht om M. v/d Heuvel voor f.33.500 af te persen. De heer van den Heuvel kunt u hierover 
benaderen onder tel.nummer 06 – 53428517. Het raadslid W. van Gerwen (Rooise Partij) is bij van 
den Heuvel gaan kijken. Ook hij heeft met eigen ogen gezien dat M. vd Heuvel niets fout doet. 
Raadslid W. van Gerwen kunt u hierover telefonisch benaderen onder tel.nr. 0413 – 474078. 
 
9. A.M.L. van Rooij, ‘t Achterom 9a. 
 
Ondergetekende procedeert al 10 jaar tegen de hierboven omschreven zware georganiseerde 
misdaad. Juist om die reden misbruiken burgemeester P. Schriek, milieuwethouder J. Jansen en 
verantwoordelijk ambtenaar C. Kerstholt al jarenlang hun macht om het agrarische bedrijf van 
ondergetekende te liquideren. Voor bewijs vindt u bijgevoegd: 

S. Ons bezwaar op het concept bestemmingsplan “buitengebied 1997” van 29 oktober 1997 (12 
pagina’s). 

 
Op deze manier willen zij de winst van ondergetekende uit zijn agrarisch bedrijf omzetten tot groot 
verlies zodat die geen geld meer over heeft om procedures te starten tegen de hierboven omschreven 
zware georganiseerde misdaad.  
 
Deze al jarenlang voortdurende misdadige handelwijze van burgemeester P. Schriek, milieuwethouder 
J. Jansen en verantwoordelijk ambtenaar C. Kerstholt heeft ondergetekende al honderdduizenden 
guldens gekost. 
 
10. Overige gevallen binnen de gemeente Sint Oedenrode. 
 
De hierboven gepleegde misdrijven door burgemeester P. Schriek, milieuwethouder J. Jansen en 
verantwoordelijk ambtenaar C. Kerstholt is nog maar het topje van de ijsberg. Wanneer u via een 
enquête-onderzoek alle inwoners van Sint oedenrode vraagt naar overige bekende gevallen dan zult u 
schrikken (b.v. de sloop van de kap van het kasteel welk onder monumentenzorg valt zonder de 
daarvoor benodigde vergunningen) 
 
11. Aangekondigd controlebezoek op 7 december a.s. bij A.M.L. van Rooij ‘t Achterom 9a. 
 
Ondergetekende heeft de hierboven omschreven zware georganiseerde misdaad nagenoeg geheel 
blootgelegd. Ik vorm om die reden voor het voortbestaan van die misdaad een groot gevaar.  
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Ondergetekende moet om die reden kost wat kost financieel kapot gemaakt worden. Om die reden 
belde mij op 22 augustus j.l. een voor mij onbekende man de heer T. Brontsema op. Hij vertelde mij 
dat hij werkte voor het Regionaal Milieubedrijf in Oss. Hij verzocht mij een afspraak te beleggen voor 
een controlenbezoek op mijn agrarisch bedrijf. Ik vroeg hem toen, wie heeft u daarvoor de opdracht 
gegeven? Hij antwoordde daarop, dat hij die opdracht van burgemeester en wethouders van Sint- 
Oedenrode had ontvangen. Ik vroeg hem toen om een afschrift van die opdracht aan het Regionaal 
Milieubedrijf. Hij weigerde mij die te verstrekken. Ook een afschrift van zijn bevoegdheden daartoe 
weigerde hij te verstrekken. Toen ik hem vervolgens uitlegde met welke praktijken de gemeente Sint 
Oedenrode zich al jarenlang bezighoudt gooide hij de hoorn op de haak. Tegen deze handelwijze van 
T. Brontsema heb ik bij brief van 23 september 1998 een klacht ingediend bij directeur J.J.T. Cremers 
van het Regionaal Milieubedrijf. Voor bewijs vindt u bijgevoegd: 

T. Onze brief van 23 september 1998 aan J.J.T. Cremers, directeur van het Regionaal  
Milieubedrijf (2 pagina’s). 

 
Heden 5 december 1998 heeft directeur J.J.T. Cremers op mijn klacht tegen bovengenoemde 
handelwijze van T. Brontsema nog steeds niet gereageerd.  
 
Bij brief van 25 november 1998, nummer 98-4033, ontvang ik een brief van ambtenaar ing. C.A.M. 
Kerstholt van de gemeente Sint Oedenrode. Voor bewijs vindt u bijgevoegd: 

U. Brief van 25 november 1998, nummer 98-4033, van de gemeente Sint Oedenrode. 
 
In die brief maakt hij mij kenbaar dat op 24 november j.l. de heer Brontsema tevergeefs heeft 
geprobeerd om een controle-afspraak met mij te maken. De heer Kerstholt schrijft hiermee 
onwaarheden. Ik heb namelijk zeer nadrukkelijk tegen de heer T. Brontsema gezegd dat hij met mij 
pas een controle-afspraak kan maken als mijn klacht tegen hem door zijn directeur J.J.T. Cremers is 
afgehandeld.  
 
Mij is ter ore gekomen dat milieuwethouder J. Jansen, die bovengenoemde zware misdrijven heeft 
gepleegd, lid is van het dagelijks bestuur van het Regionaal Milieubedrijf waar T. Brontsema 
werkzaam is. Hiermede is voor mij vast komen te staan dat het aangekondigde controlebezoek op 
mijn agrarisch bedrijf in zijn opdracht, en als zodanig in opdracht van de hierboven omschreven zware 
georganiseerde misdaad, is gebeurd. Milieuwethouder J. Jansen misbruikt op deze manier zijn functie, 
als bestuurslid bij het Regionaal Milieubedrijf, met als doel betreffend Regionaal Milieubedrijf een 
(zogenaamd onafhankelijk) corrupt controlerapport te laten opstellen die tot doel heeft om mijn 
agrarisch bedrijf te liquideren. Ik werk hieraan niet mee. Om die reden sluit ik op maandag 7 december 
a.s. al mijn deuren en poorten. Een mogelijk op komst zijnde inval, in opdracht van de hierboven 
omschreven zware georganiseerde misdaad, zal op video en foto worden vastgelegd. Omdat het hier 
om uiterst geweldadige misdaad gaat, verzoek ik u om ons die dag continue politiebescherming te 
bieden. 
 
Huidig teamchef A. Rosenbrand van de politie Brabant Noord, Aa en Dommel is zeer goed op de 
hoogte van de hierboven omschreven zware georganiseerde misdaad binnen de gemeente  
Sint Oedenrode. Om die reden verzoek ik u hem hierover te benaderen. Zijn telefoonnummer is  0411 
– 612345. Ook J. Hurkmans van de voormalige  veld- en milieupolitie te Boxtel is hiervan zeer goed op 
de hoogte. Hij is op dit moment werkzaam bij het politie in Oss. Ik verzoek u ook hem hierover te 
benaderen. 
 
Uit vorenstaande kunt u opmaken dat het heel hoog tijd wordt dat naar deze zware georganiseerde 
misdaad binnen de gemeente Sint Oedenrode een onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek wordt 
ingesteld. Ik verzoek u daartoe opdracht te geven en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen. 
 
Een afschrift van deze aangifte laat ik toekomen aan: 
- Raadslid W. van Gerwen (Rooise Partij). 
- Raadslid P. de Bok (DGS). 
- Raadslid E Huybregts (DGS) 
- J. van den Oever (misdaad slachtoffer) 
- M. v/d Heuvel (misdaad slachtoffer). 
- Mevr. School (misdaad slachtoffer). 
- Buro slachtofferhulp Nederland te ’s-Hertogenbosch. 
- A. Rosenbrand, teamschef van de politie Brabant-Noord, district Aa en Dommel. 
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- J.J.T. Cremers, directeur Regionaal milieubedrijf te Oss. 
- P. Schriek, burgemeester van Sint Oedenrode, met het dringende verzoek om een afschrift van 

deze aangifte op het huisadres van alle wethouders en raadsleden te laten bezorgen. 
 
Ik ben mij er ten volle van bewust dat mijn leven als gevolg van deze aangifte in groot gevaar is. Om 
die reden heb ik deze aangifte wereldkundig gemaakt via internet en een afschrift daarvan naar de 
pers gestuurd.  
 
Mocht er met mij, mijn gezin of mij familieleden iets gebeuren dan zal alle schade op de overheid 
worden verhaald. Daarbij zal deze aangifte, tevens aanklacht, worden overlegd. 
 
Vertrouwende op uw hulp teken ik, 
 
Hoogachtend, 
Ing. A.M.L. van Rooij, 
milieu- en veiligheidskundige. 
 
Deze aangifte, tevens aanklacht, bevat de bijlagen A t/m U bestaande uit 88 pagina’s. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Heden na maar liefst 14 jaar heeft minister mr. A.H. Korthals van Justitie, ondanks meerdere 
verzoeken daarom, daarop nog steeds niet gereageerd. Na die tijd, met het aantreden van de nieuwe 
burgemeester Peter Maas (CDA), is het nog veel erger geworden, waardoor Ad van Rooij op 22 april 
2010 naar België heeft moeten vluchten, vanaf dat moment gescheiden van zijn vrouw, gezin en 
moeder tegen dubbele woonlasten heeft moeten wonen, en daar op 6 mei 2010 politiek asiel heeft 
moeten aanvragen om door toedoen van deze burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode 
niet te worden vermoord.  

 
 

Derde bezwaargrond:  
 
Voor de derde bezwaargrond verwijzen wij u naar de hieronder ingelaste nadere stukken d.d. 25 april 
2012 op ons beroepschrift tegen de aanslag gemeentelijke belastingen 2008, 2009, 2010 van M.J.M. 
van de Ven, Heffings-en invorderingsambtenaar van Sint-Oedenrode, tevens CDA-wethouder in de 
gemeente Maasdonk, aan de rechtbank ’s-Hertogenbosch t.a.v. behandelend rechter mr. H.M.H. de 
Koning. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven: 

 
Verstuurd per fax 073-6202689 
 

 Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 
 Sector Belastingsrecht 

t.a.v. mr. H.M.H. de Koning  
Leeghwaterlaan 8, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

 
 
                             
 

                         Sint-Oedenrode, 25 april 2012. 
 
 
Ons kenmerk: Gem/Bel/22051/B. 
Uw Procedurenummer: 11 /1633 GGH V79  
 
Nadere stukken in beroepschrift d.d. 22 mei 2011 van A.M.L. van Rooij tegen de uitspraak 
bezwaar aanslag gemeentelijke belastingen 2008, 2009, 2010 zoals dat is vastgelegd in het besluit 
van 12 april 2011 (nr: 313509/313547/313688) van M.J.M. van de Ven, Heffings-en 
invorderingsambtenaar van Sint-Oedenrode, tevens CDA-wethouder in de gemeente Maasdonk;  
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Nadere stukken in beroepschrift d.d. 22 mei 2011 van J.E.M. van Rooij van Nunen tegen de 
uitspraak bezwaar aanslag gemeentelijke belastingen 2009, 2010 zoals dat is vastgelegd in het besluit 
van 12 april 2011 (nr: 313540/313669) van M.J.M. van de Ven, Heffings-en invorderingsambtenaar 
van Sint-Oedenrode, tevens CDA-wethouder in de gemeente Maasdonk;  
 
Nadere stukken in beroepschrift d.d. 22 mei 2011 van J.M. van Rooij van der Heijden tegen de 
uitspraak bezwaar aanslag gemeentelijke belastingen 2008 zoals dat is vastgelegd in het besluit van 
12 april 2011 (nr: 313497) van M.J.M. van de Ven, Heffings-en invorderings-ambtenaar van Sint-
Oedenrode, tevens CDA-wethouder in de gemeente Maasdonk;  
 
Verzoek tot het verlenen van uitstel voor de behandeling ter zitting tot zes weken na het 
moment de gemeenteraad van Sint-Oedenrode na 18 jaar een besluit heeft genomen op mijn 
verzoekschrift d.d. 16 november 1994 tot het nemen van een besluit om het mens- en 
milieuvernietigende misdaad helpende besluit d.d. 14 juni 1994 van burgemeester en wethouders 
(waartoe zij niet bevoegd waren) inzake de illegale bouwwerken op het bedrijventerrein van buurman 
Gebr. van Aarle B.V. te vernietigen en tot na het moment verantwoordelijk minister Ivo Opstelten van 
Veiligheid en Justitie met een brief aan A.M.L. van Rooij schriftelijk heeft bevestigd dat ik weer naar 
Nederland kan terugkomen zonder het risico te lopen om door Mies of Robert van den Biggelaar (of 
iemand anders) te worden vermoord en zonder het risico te lopen om door het Openbaar Ministerie 
in Nederland te worden aangehouden en opgepakt om vervolgens in de gevangenis te worden 
opgesloten.        
 

 
 
Geachte behandelend rechter De Koning, 
 
Mede namens: 

- A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 tegen extreem hoge kosten noodgedwongen in België 
wonende en daar politiek asiel te hebben aangevraagd om door toedoen van burgemeester 
P.M. Maas (CDA) en zijn politieke partij CDA in Sint-Oedenrode niet te worden vermoord; 

- J.E.M. van Rooij van Nunen, door toedoen van burgemeester P.M. Maas (CDA) en zijn 
politieke partij CDA vanaf 22 april 2010 gescheiden wonende van haar man A.M.L. van Rooij 
in een ander land op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; .  

- J.M. van Rooij van der Heijden, door toedoen van burgemeester P.M. Maas (CDA) en zijn 
politieke partij CDA vanaf 22 april 2010 gescheiden wonende van haar zoon A.M.L. van Rooij 
in een ander land op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 

laten wij u in opgemeld beroep de volgende nadere stukken toekomen:  
 

Nadere stukken  
 
Aan nadere stukken vindt u bijgevoegd, blz 1 en 6 uit de op 21 december 2010 opgemaakte 
huurovereenkomst die A.M.L. van Rooij noodgedwongen heeft moeten sluiten met Century / 21 Axion 
Vastgoed te Zonhoven, om door toedoen van de gemeente Sint-Oedenrode niet vermoord te worden 
(zie Productie 1). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen en tevens aan u als behandelend rechter gericht. Daarin staat letterlijk het 
volgende geschreven:   
 

De verhuurder genoemd en  
 

Dhr. Ad van Rooij 
’t Achterom 9-9a  
5491 XD Sint-Oedenrode 

 
Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst.   
De verhuurder geeft in de huur aan de huurder, die aanvaardt, de woning gelegen te 
3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A, etc.    

 
Artikel 2. Hoofdverblijfplaats.  
Deze huurovereenkomst heeft betrekking op een woongelegenheid die de huurder en 
zijn gezin als hoofdverblijfplaats zal gebruiken, etc      
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Artikel 22, Bijzondere voorwaarden.  
 

Deze huurovereenkomst werd gesloten na bemiddeling door vastgoedkantoor Century 
21 Axion Vastgoed, etc, 
Opgemaakt in drie exemplaren te Zonhoven op 21 december 2010, etc 

 
Hiermee heeft u als behandelend rechter het wettelijke bewijs dat A.M.L. van Rooij (ondergetekende)  
noodgedwongen vanaf 21 december 2010 met een huurverplichting van minimaal 3 jaar in België een 
huis heeft moeten huren. Vanaf 22 april 2010 tot 21 december 2010 heeft A.M.L. van Rooij tegen 
hoge kosten moeten overnachten in herbergen. Ook heeft A.M.L. van Rooij op 6 mei 2010 in België 
politiek asiel aangevraagd, waardoor hij wettelijk ook Belg is.  
 
Ondergetekende A.M.L. van Rooij heeft om politieke redenen op 22 april 2010 Nederland moeten 
uitvluchten, noodgedwongen al 2 jaar lang tegen dubbele woonlasten gescheiden moeten wonen van 
mijn vrouw en gezin, om in navolging van Pim Fortuyn door mijn geburen Mies en Robert van den 
Biggelaar onder de dekmantel van een “burenruzie” niet te worden vermoord. Als beloning daarvoor 
hebben mijn geburen Mies en Robert van den Biggelaar met misbruik van Roois-gemeenschapsgeld 
met de hulp van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode zich met honderden duizenden euro’s 
onrechtmatig kunnen verrijken. De oorzaak van dit alles zit hem in het simpele feit dat de 
gemeenteraad heden na maar liefst 18 jaar nog steeds geen besluit heeft genomen op mijn 
verzoekschrift tot het nemen van een besluit d.d. 16 november 1994 waardoor de gehele gemeente 
Sint-Oedenrode en de omliggende gemeenten zijn vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen 
valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell ,vanuit 
houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode (buurman van Ad van Rooij)  
(zie Productie 2) .  
 
De gemeente Sint-Oedenrode heeft hiermee een negatief genot veroorzaakt van het onroerend goed 
van A.M.L. van Rooij met directe kosten van dubbele woon- en leeflasten, begroot op € 1200,- per 
maand. Vanaf 22 april 2010 tot 11 mei 2011 is dat 24,5 maal € 12.00,- wat neerkomt op een 
totaalbedrag van € 29400,- excl. wettelijke rente.  
 
Dit negatieve leefgenot voor A.M.L. van Rooij, zijn vrouw en zijn gezin is voor de gemeente Sint-
Oedenrode nog niet genoeg. Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw lees het hieronder ingelaste  
eerste en laatste gedeelte uit ons verzoekschrift d.d. 10 maart 2010 tot het nemen van een besluit aan 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:  

 
Afgegeven met ontvangstbevestiging  
 
Aan burgemeester en wethouders  
van Sint-Oedenrode 
Postbus 44 
5490 AA Sint-Oedenrode 
 

 

 
 

    

http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
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Van links naar rechts: 

- Burgemeester Peter Maas (CDA); 

- Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, Henriëtte van den Berk-van de Laar (CDA); 

- Wethouder, tevens 1
e
 locoburgemeester, René Dekkers (VVD); 

- Wethouder, Jeanne Hendriks-van Kemenade (HvR/PvdA);      
 
                   Sint-Oedenrode, 10 maart 2010 
 
Ons kenmerk: C&P/100311/VZ 
 
 
Betreft: 

- A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);    
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ (VOF), gevestigd op ’t Achterom 9-9a,                             

5491 XD, Sint-Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ’t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ’t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
  
Sommatieverzoek tot het nemen van een besluit:  

1. dat alle vanaf 22 juli 2010 aangebrachte verzegelingen op kamers en douches bij camping en 
pensionstal “Dommeldal” vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn verwijderd; 

2. dat het vanaf  1 december 2010 opgelegde executoriaal beslag op alle eigendommen van Ad 
en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” voor een bedrag van € 8.859,- 
in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode in samenspraak met de 
Rabobank van Sint-Oedenrode-Schijndel vóór uiterlijk 21 maart 2011 is ingetrokken; 

3. dat de vanaf 27 april 2010 door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders bij Camping 
en pensionstal “Dommeldal” opgelegde meest corrupte dwangsommen van in het totaal                
€ 50.000,- vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

4. dat alle overige door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders nog lopende meest 
corrupte dwangsommen vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

5. dat alle door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode alle tegen Ad en Annelies van 
Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” opgestarte procedures bij de rechtbank                 
s’-Hertogenbosch en de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State vóór uiterlijk          
21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

6. dat de door burgemeester P.M. Maas (CDA) gedane valse strafaangifte van “Smaad” tegen 
Ad van Rooij, als lijsttrekker van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode vóór 
uiterlijk 21 maart 2011 is ingetrokken; 

7. dat door burgemeester P.M. Maas en/of de gemeente Sint-Oedenrode alle overige gedane 
strafaangiften tegen Ad en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” bij 
politie en/of justitie vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

8. dat de illegale bouwwerkzaamheden bij buurman Joan van Gorkum op de locatie 
Ollandseweg 165, waarop een burgerlijke woonbestemming rust, ten behoeve van het 
oprichten van een woonboerderij met paardenhotel met daarin een 3-tal vakantiewoningen 
met een 2-tal grote ontspanningsruimten, een minicamping met 25 kampeerplaatsen en een 
grote schuur (waarin zo´n 20 paarden kunnen worden gehouden) in strijd met het 
bestemmingsplan Buitengebied 1997 zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning met de 
oplegging van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van de bouwplaats 
vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd; 

9. dat de illegale bewoning bij buurman Mies van den Biggelaar op het adres ’t-Achterom 5a, in 
strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 met de oplegging van een dwangsom van 
€ 10.000,- per dag en het verzegelen van de toegangsdeuren van die woning vóór uiterlijk         
21 maart 2011 is beeindigd; 

10. dat bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, met de oplegging 
van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein 
de bedrijfswerkzaamheden vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd. Dit omdat Gebr. van 

https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/klokkenluider
http://www.dommeldal.eu/
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/sint-oedenrodeschijndel/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
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Aarle haar bedrijf van meet af aan (1987) in werking heeft gehad en nog steeds in werking 
heeft in strijd met het bestemmingsplan buitengebied; op sterk verontreinigde grond zonder 
voorafgaande sanering en derhalve in strijd met de bouwverordening; zonder een vereiste 
Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel en zonder een vereiste Milieuvergunning 
voor de gebruiks- en afvalfase van het door Gebr. van Aarle geproduceerde geïmpregneerde 
hout of houten producten daarvan. Als gevolg daarvan zijn de omliggende gronden 
(waaronder die van Ad en Annelies van Rooij) tot op 250 meter vanuit het bedrijf Gebr. van 
Aarle sterk verontreinigd met valselijk geëtiketteerd arseenzuur in strijd met de rechtstreeks 
aan lidstaat Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97. Sanering ervan zal 
miljoenen euro’s gaan kosten. Als gevolg daarvan zijn ook geheel Sint-Oedenrode en 
omliggende gemeenten vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Daardoor zullen er duizenden inwoners van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten vroegtijdig sterven aan kanker of andere 
vergiftigingsverziekte. De schade als gevolg daarvan is met geen miljarden euro’s te betalen. 
De gemeente Sint-Oedenrode is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade.  

11. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een totale 
materiële en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, 
verhoogd met € 10.000,- per dag vanaf 21 maart 2011 in geval aan bovengenoemd 10-tal 
verzoeken tot het nemen van een besluit door burgemeester en wethouders geen uitvoering           
is gegeven: 

12. dat aan de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, een schadevergoeding van   
€ 200.000,- zal worden betaald als gevolg van het onrechtmatig handelen van burgermeester 
en wethouders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, waardoor De Groenen 
in maart 2010 niet in de gemeenteraad zijn gekomen en het door toedoen van burgemeester 
en wethouders niet heeft kunnen meedoen aan de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 
voor Noord-Brabant.  

    
Geacht college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
 
Bijgevoegd vindt u:  
 

A. onze bij brief d.d. 27 februari 2011 (kenmerk: NCF/EKC/270211/AG) gedane strafaangifte bij 
het Landelijk Parket Rotterdam, t.a.v. de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van der Brug, 
Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam (95 blz.)(zie productie 1). Deze strafaangifte met 
bijbehorende deeplinks aan feitelijke onderbouwing kunt u op internet vinden op het volgende 
adres: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf  of op de 
website van No Cancer Foundation: www.nocancerfoundation.org.    

 
B. het bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 (kenmerk: Groenen/080311/bzwb) van Ad van Rooij 

vanuit de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, bij het centraal stembureau 
van de provincie Noord-Brabant t.a.v. voorzitter Ton Rombouts (16 blz.)(zie productie 2).         
Dit bezwaarschrift met bijbehorende deeplinks aan feitelijke onderbouwing kunt u op internet 
vinden op het volgende adres: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-
weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf of op de website van No Cancer Foundation: 
www.nocancerfoundation.org.    

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaalt en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Op grond van die inhoud richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek om uiterlijk op 21 maart 2011 de 
volgende 12 besluiten (art. 3:1 Awb) te nemen:  
 

1. dat alle vanaf 22 juli 2010 aangebrachte verzegelingen op kamers en douches bij camping en 
pensionstal “Dommeldal” vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn verwijderd; 

 
2. dat het vanaf  1 december 2010 opgelegde executoriaal beslag op alle eigendommen van Ad 

en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” voor een bedrag van € 8.859,- 
in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode in samenspraak met de 
Rabobank van Sint-Oedenrode-Schijndel vóór uiterlijk 21 maart 2011 is ingetrokken; 

http://www.sint-oedenrode.nl/Home.aspx
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/klokkenluider
http://www.dommeldal.eu/
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/sint-oedenrodeschijndel/
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3. dat de vanaf 27 april 2010 door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders bij Camping 
en pensionstal “Dommeldal” opgelegde meest corrupte dwangsommen van in het totaal                
€ 50.000,- vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

 
4. dat alle overige door burgemeester P.M. Maas (CDA) en wethouders nog lopende meest 

corrupte dwangsommen vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 
 
5. dat alle door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode tegen Ad en Annelies van 

Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” opgestarte procedures bij de rechtbank                 
s’-Hertogenbosch en de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State vóór uiterlijk          
21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

 
6. dat de door burgemeester P.M. Maas (CDA) gedane valse strafaangifte van “Smaad” tegen 

Ad van Rooij, als lijsttrekker van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode vóór 
uiterlijk 21 maart 2011 is ingetrokken; 

 
7. dat door burgemeester P.M. Maas en/of de gemeente Sint-Oedenrode overige gedane 

strafaangiften tegen Ad en Annelies van Rooij en Camping en pensionstal “Dommeldal” bij 
politie en/of justitie vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn ingetrokken; 

 
8. dat de illegale bouwwerkzaamheden bij buurman Joan van Gorkum op de locatie 

Ollandseweg 165, waarop een burgerlijke woonbestemming rust, ten behoeve van het 
oprichten van een woonboerderij met paardenhotel met daarin een 3-tal vakantiewoningen 
met een 2-tal grote ontspanningsruimten, een minicamping met 25 kampeerplaatsen en een 
grote schuur (waarin zo´n 20 paarden kunnen worden gehouden) in strijd met het 
bestemmingsplan Buitengebied 1997 zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning met de 
oplegging van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van de bouwplaats 
vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd; 

 
9. dat de illegale bewoning bij buurman Mies van den Biggelaar op het adres ’t-Achterom 5a, in 

strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997, met de oplegging van een dwangsom van 
€ 10.000,- per dag en het verzegelen van de toegangsdeuren van die woning vóór uiterlijk         
21 maart 2011 is beëindigd; 

 
10. dat bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, met de oplegging 

van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein 
de bedrijfswerkzaamheden vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd. Dit omdat Gebr. van 
Aarle haar bedrijf van meet af aan (1987) in werking heeft gehad en nog steeds in werking 
heeft in strijd met het bestemmingsplan; op sterk verontreinigde grond zonder voorafgaande 
sanering en derhalve in strijd met de bouwverordening; zonder een vereiste Wvo-vergunning 
van het waterschap De Dommel en zonder een vereiste Milieuvergunning voor de gebruiks- 
en afvalfase van het door Gebr. van Aarle geproduceerde geïmpregneerde hout of houten 
producten daarvan. Als gevolg daarvan zijn de omliggende gronden (waaronder die van              
Ad en Annelies van Rooij) tot op 250 meter vanuit het bedrijf Gebr. van Aarle sterk 
verontreinigd met valselijk geëtiketteerd arseenzuur in strijd met de rechtstreeks aan lidstaat 
Nederland opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97. Sanering ervan zal miljoenen 
euro’s gaan kosten. Als gevolg daarvan zijn ook geheel Sint-Oedenrode en omliggende 
gemeenten vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur 
en chroomtrioxide (chroom VI). Daardoor zullen er duizenden inwoners van Sint-Oedenrode 
en omliggende gemeenten vroegtijdig sterven aan kanker of andere vergiftigingsverziekte.   
De schade als gevolg daarvan is met geen miljarden euro’s te betalen. De gemeente Sint-
Oedenrode is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade.  

 
11. dat aan de rechtspersonen Ad van Rooij, Annelies van Rooij, Camping en Pensionstal 

‘Dommeldal’ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V., een totale 
materiële en immateriële schadevergoeding van totaal € 50.000.000,- zal worden betaald, 
verhoogd met € 10.000,- per dag vanaf 21 maart 2011 in geval aan bovengenoemd 10-tal 
verzoeken tot het nemen van een besluit door burgemeester en wethouders geen uitvoering           
is gegeven: 

 

http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.sint-oedenrode.nl/Home.aspx
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/de-waarheid
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12. dat aan de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, een schadevergoeding van   
€ 200.000,- zal worden betaald als gevolg van het onrechtmatig handelen van burgermeester 
en wethouders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, waardoor De Groenen 
in maart 2010 niet in de gemeenteraad zijn gekomen en het door toedoen van burgemeester 
en wethouders niet heeft kunnen meedoen aan de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 
voor Noord-Brabant. 

 
Voor onderliggende strafaangifte d.d. 27 februari 2011 bij de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van 
der Brug van het Landelijk Parket te Rotterdam, LEES HIER 
 
In geval u vóór uiterlijk 21 maart 2011 geen inhoudelijk gemotiveerd besluit (art. 1:3 Awb) hebt 
genomen op bovengenoemd 12-tal sommatieverzoeken tot het nemen van een besluit dan is hier zeer 
nadrukkelijk sprake van zeer boze opzet en zal daarvan onverwijld aanvullende strafaangifte worden 
gedaan bij  de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van der Brug van het Landelijk Parket te Rotterdam 
waarbij ter onderbouwing daarvan een afschrift van dit schrijven zal worden overlegd.   
 
In afwachting van uw inhoudelijk gemotiveerd voor beroep vatbaar besluit op bovengenoemd  
12-tal sommatieverzoeken, vóór uiterlijk 21 maart 2011, verblijven wij;  
 
Hoogachtend, 
    

- A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);    
- J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ (VOF), gevestigd op ’t Achterom 9-9a,                             

5491 XD, Sint-Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ’t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ’t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
Voor deze allen ondertekend; 

 
 
 
 
 
 

Bijlage: 
Dit sommatieverzoekschrift bevat een 2-tal producties,te weten: 

- Productie 1 (95 pagina’s) 
- Productie 2 (16 pagina’s)  

 
Een kopie van dit bezwaarschrift hebben wij verstuurd aan:  

- Mgr. W.J. Eijk, aartsbischop Nederland (pers@aartsbisdom.nl);  

- Koningin Beatrix, als Voorzitter van Raad van State en als Staatshoofd. 
- Paul Freriks, Landelijk Voorzitter De Groenen (p.freriks@chello.nl) 
- Landelijke politieke partij De Groenen (info@degroenen.nl),  
- P.M. van Dijk en H. Fitters, De Groenen, afdeling Heusden;  
- Erik Vermeer, No Cancer Foundation (nocancerfoundation@gmail.com)   

- A.L.M. Hermans, bisschop bisdom ’s-Hertogenbosch Ned.(info@bisdomdenbosch.nl); 
- Deken. Rik Palmans, dekenaat Tongeren België (rik.palmans@skynet.be); 
- Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop bisdom Hasselt, België 

(augustin.champagne@bisdomhasselt.be en yvan.smolders@bisdomhasselt.be); 
- Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
- Provinciale Staten van Noord-Brabant 
- Ine Veen, schrijfster boek ‘Alarm u wordt vergiftigd’ (ine.veen@quicknet.nl)     
- Wieteke van Dort, bekende Nederlander (wieteke@wietekevandort.nl)  
- Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad (henk@katholieknieuwsblad.nl)     

- Mark Wallet, Reformatorisch Dagblad (mwallet@refdag.nl)    
- Gert-Jan van Beijnum, Kleintje Muurkrant (kleintje@stelling.nl) 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsbisdom_Utrecht_(rooms-katholieke_Kerk)
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http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://sociaalzevenaar.wordpress.com/2010/01/
http://www.sdnl.nl/groenen-gemeenteraadsverkiezingen.htm
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- Julius Vischjager, Daily Invisible (julius601@hotmail.com)  
- Redactie Midden Brabant, Sint-Oedenrode (info@middenbrabant.nl) 
- Redactie MooiRooi, Sint-Oedenrode (info@mooirooi.nl) 

- Redactie TV-Meierij Sint-Oedenrode (bestuur@tvmeierij.nl) 
- Redactie Omroep Brabant Eindhoven (info@omroepbrabant.nl) 
- Rob Brockhus, Sociale Databank Nederland (sdn@planet.nl)   
- Henk Niggebrugge, Het Echte Nieuws (nieuws@hetechtenieuws.org) 
- Micha Kat, Klokkenluideronline (rsmkat@yahoo.com) 
- Arend Zeevat, Argusoog (arend@argusoog.org) 
- Bas Heijmen, Platform Herstel Rechtsorde (info@platformherstelrechtsorde.nl)  
- Gerard Beukeveld, Eurostaete, eurostaete@eurostaete.eu)  
- Gerard Kucharek, slachtoffer schietende advocaat Eric Kuijpers (kucharek0@gmail.com)   
- Andre Fleere, slachtoffer kindermisbruik (a.fleere@chello.nl)    
- CDA-fractievoorzitter Wiel Sporken Sint-Oedenrode (w.sporken@chello.nl) 
- Loes en Jan Pasterkamp, Raad van State gifslachtoffers (info@gifgrondopurk.nl) 
- Peter Teesink, Raad van State gifslachtoffer (p.teesink@hccnet.nl)   
- Robert Kahlman, Raad van State gifslachtoffer (r.kahlman@quicknet.nl) 
- Jikke Jager, Raad van State gifslachtoffer (info@jikkejager.nl) 
- Miep Bos, Raad van State gifslachtoffer (miep@miepbos.nl) 
- Bas Heijmen, Raad van State gifslachtoffer (bas.heijmen@groepzuid.nl) 
- Ad en Annelies van Rooij, Raad van State gifslachtoffers (a.vanrooij1@chello.nl)           
- Francis Capelle, achter het nieuws, achterhetnieuws@hotmail.com     
- Karel de Werd, overheidsmisdaad slachtoffer (kareldewerd@kpnmail.nl)                 
- Raadslid Etienne El Baidun-Kensdell Sint-Oedenrode (kensdell@yahoo.co.uk)   
- Overige niet nader te benoemen personen, organisaties en instanties  

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
    
Heden na 13,5 maand hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode daarop nog steeds 
geen voor beroep vatbaar besluit genomen. Dat is misbruik van macht ten dienste van de misdaad.    
 
Het negatieve genot van onze onroerende goederen zijn daarmee:   

- vanaf 22 april 2010 geen inkomsten vanwege de aangebrachte verzegelingen 
- vanaf 1 december 2010 executoriaal beslag op al onze onroerende goederen; 
- totaal zo’n € 80.000,- aan onrechtmatige dwangsommen 
- hoge juridische kosten.  

Totaal begroot op € 200.000,- directe negatieve genotskosten.   
     
De oorzaak daarvan kunt u lezen in het hieronder ingelaste verzoekschrift d.d. 24 april 2012 met 
bijbehorend persbericht van de politieke groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode namens 
deze A.M.L. van Rooij (gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode) aan vice-
president mr. J.P.H. Donner van de Raad van State. Daarin staat letterlijke het volgende geschreven: 
 

 

DE GROENEN 
Foto's van het congres van de Groenen in Utrecht op 2 feb. 2008 

De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 24 april 2012 23:24 
Onderwerp: Persbericht: Vice-President J.P.H. Donner (CDA) van de Raad van State voor Belgisch 
Grondwettelijk Hof? 
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl 
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Persbericht. 24 april 2012   
 
Vice-President J.P.H. Donner (CDA) van de Raad van State voor Belgisch Grondwettelijk Hof?  
 
De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, namens deze A.M.L. van Rooij, daagt Vice-President J.P.H. 
Donner en zijn politieke groepering het Christen-Democratisch Appèl (CDA) voor het Belgisch 
Grondwettelijk Hof om de chemische genocide op miljarden wereldbewoners, veroorzaakt door 
voormalig minister van justitie mr. J.P.H. Donner als gevolg van het onderhuids afschaffen van de 
actio popularis (het procesrecht voor éénieder), daarmee te laten stoppen. Voor feitelijke onderbouw 
lees Het Echte Nieuws hierover (http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-17.php).  
 
Met deze voorkennis weigert mr. J.P.H. Donner als voormalig minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid al maar liefst meer dan twee jaar een besluit te nemen overeenkomstig een door het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. op 20 mei 2009 (nummer: 200807464/1/H3) gewonnen 
onherroepelijke uitspraak bij de Raad van State, waardoor onze kinderen massaal worden vergiftigd 
met zeer giftig kankerverwekkend arseenzuur en chroom VI. Voor feitelijke onderbouw lees Het Echte 
Nieuws hierover (http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php).       
 
A.M.L. van Rooij geeft aan Vice-President J.P.H. Donner (CDA) van de Nederlandse Raad van State 
nog tot 1 mei 2012 de tijd om dit te herstellen door de daarmee samenhangende uitspraak in 
zaaknummer 200408002/1 gewezen op 20 juli 2005 door de staatsraden mr. J.R. Schaafsma, mr. 
Ch.W. Mouton en mr. P.C.E. van Wijmen, in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort, ambtenaar 
van Staat vóór uiterlijk 1 mei 2012 daarop te vernietigen. Voor dit verzoekschrift aan Vice-President 
J.P.H. Donner (CDA) LEES VERDER.  
 
Behoudens de schriftelijke bevestiging van Vice-President J.P.H. Donner (CDA) van de Nederlandse 
Raad van State vóór uiterlijk 1 mei 2012 dat hij de op 20 juli 2005 gedane uitspraak in zaaknummer 
200408002/1 heeft ingetrokken, zal hij persoonlijk, zijn CDA, de Nederlandse Raad van State en de 
Staat der Nederlanden door onder meer A.M.L. van Rooij, De Groenen, het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., No Cancer Foundation, etc. voor het Belgisch Grondwettelijk Hof worden gedaagd, dat 
op grond van de daar aanwezige jurisprudentie inzake het verbod op roken en meeroken in cafés zal 
worden gewonnen.  
 
Wij houden u van het vervolg op de hoogte.  
 
De politieke groepering De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode  
Voor deze A.M.L. van Rooij als gemachtigde  
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode  
Website: https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/  :  
E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com Tel: +32 484749360 
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Datum: 24 april 2012   
 
Betreft: 
Verzoek aan vice-president mr. J.P.H. Donner van de Raad van State om vernietiging van de 
uitspraak  zaaknummer 200408002/1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.   
 

 
 
Geachte vice-president mr. J.P.H. Donner   
 
U als vice-president van de Raad van State bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mens- en 
milieuvernietigende gevolgen van de onherroepelijke uitspraak zaaknummer 200408002/1 gewezen 
op 20 juli 2005 door de staatsraden mr. J.R. Schaafsma, mr. Ch.W. Mouton en mr. P.C.E. van 
Wijmen, in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort, ambtenaar van Staat.  
 
U als lid van de CDA bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mens- en milieuvernietigende 
gevolgen van de onherroepelijke uitspraak zaaknummer 200408002/1 gewezen op 20 juli 2005 door 
uw CDA partijgenoot mr. P.C.E. van Wijmen, in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort, 
ambtenaar van Staat op 20 juli 2005.  
 
U als vice-president van de Raad van State zit in de positie om op grond van de hieronder opgesomde 
feiten de onherroepelijke uitspraak zaaknummer 200408002/1 d.d. 20 juli 2005 van uw staatsraden  
mr. J.R. Schaafsma, mr. Ch.W. Mouton en mr. P.C.E. van Wijmen te vernietigen.    
 
De feiten waarop de onherroepelijke uitspraak zaaknummer 200408002/1 van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State dient te worden vernietigd.   
 
11 augustus 1992  
Vanaf 11 augustus 1992 is de Gebr. van Aarle B.V. op het adres Ollandseweg 159 het 
Superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. (is hoogproblematisch gevaarlijk afval van 
Billiton/Shell) uit Nijmegen gaan gebruiken in een houtimpregneerinstallatie die is gebouwd zonder 
een vereiste bouwvergunning in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode op 
sterk verontreinigde grond in strijd met de bouwverordening en in gebruik is genomen zonder een 
daarvoor vereiste Milieuvergunning van de gemeente Sint-Oedenrode, zonder een daarvoor vereiste 
Wvo-vergunning van het Waterschap De Dommel en vanwege de opslag van meer dan 500 kg 
arseenzuur zonder een vanuit de post-Seveso-richtlijn wettelijk vereist extern veiligheidsrapport en 
rampenbestrijdingsplan die de omgeving moet beschermen tegen een chemisch ramp tot op 500 
meter van betreffende locatie.  
 
Inzake houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V., Ollandseweg 159, 5491 XD te Sint-Oedenrode 
heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij onherroepelijke uitspraak  
zaaknummer 200408002/1 op 20 juli 2005 beslist dat de Wet Milieubeheer geen betrekking heeft op 
mogelijke schadelijke gevolgen van het buiten de inrichting gebruiken en in het afvalstoffenstadium 
geraken van de binnen de inrichting vervaardigde (geïmpregneerde houten) producten. Voor de 
feitelijke onderbouw lees bijgevoegd artikel “BEWIJS: Wet milieubeheer zegt niets over gebruiks- en 
afvalfase van geïmpregneerd hout” in het Echte Nieuws van 3 augustus 2007.  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php  
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In deze onherroepelijke uitspraak hebben de staatsraden mr. J.R. Schaafsma, mr. Ch.W. Mouton en 
mr. P.C.E. van Wijmen in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort, ambtenaar van Staat op 20 
juli 2005 letterlijk de volgende beslissing genomen:  
 

 
Daarmee hebben de staatsraden mr. J.R. Schaafsma, mr. Ch.W. Mouton en mr. P.C.E. van Wijmen  
in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort, ambtenaar van Staat, op 20 juli 2005 beslist dat mijn 
buurman Gebr. van Aarle (en daarmee ook alle andere Nederlandse houtimpregneerbedrijven) door 
de Nederlandse Staat worden gebruikt als dekmantelbedrijf om onder de dekmantel van 
“duurzaamheid” en “innovatie” met grote bedragen aan overheidssubsidie de gehele wereld te 
vergiftigen met honderden miljoenen kilogrammen  valselijk geëtiketteerd zeer giftig 
kankerverwekkend gevaarlijk afval als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde 
hoogproblematisch gevaarlijk afval van Billiton/Shell. Dit met de voorkennis dat de 
grootaandeelhouders van Billiton/Shell, het Koninklijk Huis, de Nederlandse Staat, de adel, de 
superrijken en de multinationals daaraan op onrechtmatige wijze  honderden miljarden euro’s hebben 
verdiend, wat voor triljoenen euro’s aan vergiftigingschade heeft veroorzaakt.  

Wie is nu mr. P.C.E van Wijmen die als staatsraad deze onherroepelijke uitspraak heeft 
uitgesproken ? 

Mr. P.C.E. van Wijmen heeft/had veel nevenfuncties. Naast Staatsraad (wat hij nu niet meer is) 
had/heeft hij de volgende nevenfuncties: 

Eerste Nevenfunctie: 
Hij is/was oud werkgever (werknemer) van advocatenkantoor ADK Prinsen Van Wijmen. Samen met 
zijn partner mr. B.P.M. van Ravels (werkzaam als advocaat bij van AKD Prinsen Van Wijmen) is hij 
adviseur van AKD Prinsen Van Wijmen advocaten, notarissen en belastingadviseurs, en heeft daar 
een eigen kantoor bij AKD Prinsen Van Wijmen in Breda  
 
Tweede Nevenfunctie: 
Hij is/was hoogleraar bij de universiteit van Tilburg en houdt zich daar bezig met Staats en 
Bestuursrecht. Hij werkt nauw samen met onder meer de volgende hoogleraren:  

- Prof. dr. P.H.A. Frissen.  
- Prof. mr. M.S. Groenhuijsen.  
- Prof. mr. L. Leigh Hancher. 
- Prof. dr. C.J. van Cor Montfort.  
- Mr. C.J. Kees Bastmeijer. 
- Prof. mr. P.C.E. (Peter) van Wijmen 

 
Derde Nevenfunctie: 
Hij zit/zat samen met de volgende professoren in het Comité van aanbeveling Communicatie-project 
Opgewarmde Natuur:  

- Prof. dr. R.(Rik) Leemans Natuur- en Milieuplanbureau RIVM, Bilthoven. 
- Hoogleraar Integrale landgebruikmodellering, Wageningen Universiteit.  
- Prof. dr. ir. G.M.J. (Frits) Mohren, Head of the Forest Ecology and Forest Management Group.  
- Prof. Dr. K.V.Sykora, Wageningen University.  
- Prof. dr. W.J. (Wim) Wolff, Head of the Department of Marine Biology University of Groningen; 

Biological Center, Haren.  
- Prof. mr. P.C.E. (Peter) van Wijmen, Hoogleraar Natuurbeschermingsrecht, Faculteit der 

Rechtswetenschappen,Universiteit van Tilburg 
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Vierde Nevenfunctie: 
Hij zit/zat samen met de volgende professoren in het Comité van aanbeveling Kustdocumentaire:   

- Prof. dr. ir. G.M.J. (Frits) Mohren.  
- Head of the Forest Ecology and Forest Management Group.  
- Prof. Dr. K.V.Sykora, Wageningen University.  
- Prof. dr. W.J. (Wim) Wolff, head of the Department of Marine Biology 

University of Groningen; Biological Center, Haren.  
- Prof. mr. P.C.E. (Peter) van Wijmen, Hoogleraar Natuurbeschermingsrecht Faculteit der 

Rechtswetenschappen,Universiteit van Tilburg 
 
Vijfde Nevenfunctie (tijdelijk): 
Benoeming commissie van Wijmen door minister J.P.H. Donner op 4 mei 2005.   
Minister Donner heeft op 4 mei 2005 de Commissie Advocatuur ingesteld onder voorzitterschap van 
mr. P.C.E. van Wijmen die vóór einde van 2005 met een advies is gekomen over de rol en positie van 
de advocaat in het Nederlandse rechtsbestel. Ook worden voorstellen verwacht van de commissie 
voor een ‘passende bestuurlijke en organisatorische structuur’. De inrichting van het huidige klacht- en 
tuchtrecht -waarbij advocaten over hun eigen broeders en zusters in de Orde oordelen- wordt 
eveneens onder de loep genomen. Meer in het algemeen wordt ‘de kwaliteit en integriteit van de 
advocatuur’ onderzocht. Tot slot gaat de commissie adviseren over honoreringsmethoden in relatie tot 
een goede beroepsuitoefening. De voorzitter van de Commissie Advocatuur is dus de heer mr. P.C.E. 
van Wijmen, staatsraad in buitengewone dienst en bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der 
Rechtswetenschappen, Staats- en Bestuursrecht in Tilburg (UvT). 
De overige leden zijn:  

- Prof. dr. R.J. Van den Bergh, hoogleraar rechtseconomie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam;  

- mw. mr. A. Gerritsen-Bosselaar, advocaat te Utrecht;  
- prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen;  
- mw. mr. J.C. Kranenburg, vice-president van het gerechtshof Den Bosch;  
- mr. J.D. Loorbach, advocaat te Rotterdam;  
- prof. mr. M. A. Loth, hoogleraar inleiding rechtswetenschappen en rechtstheorie aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam;  
- mr. E.A. Maan, president van de rechtbank Zwolle/Lelystad. 

De instelling van de commissie is een gevolg van een motie van het PvdA-kamerlid Klaas de Vries. Hij 
vroeg destijds in het debat over het WRR-rapport ‘De toekomst van de nationale rechtsstaat’ 
onderzoek te doen naar de rol en positie van de advocatuur. 

 
Zesde Nevenfunctie: 
Mr. P.C.E. van Wijmen is/was voorzitter van de Raad voor het Landelijk Gebied (LNV). Onder zijn 
voorzitterschap werkt(e) hij daarin nauw samen met de volgende leden:   

- Bijsterveldt J.M. Marja.  
- Essen drs. B.J.M. van Ben.  
- Koolen ir. J.T.G.M.  
- Lamberts J. Jannie.  
- Margadant van Arcken prof. dr. M.J.A. Marjan.  
- Metz T. Tracy.  
- Schendelen mw. Dr. M.C. van Marijke.  
- Silvis dr. ir. H. J. Huib.  
- Tielrooij F. Frans.  
- Twist prof. Dr. M.J.W. van Mark.  
- Vet drs. C.J.G.M. de Kees Jan. 

 
Zevende Nevenfunctie: 
Hij is/was lid van het landelijke Christen Democratische Appel (CDA) samen met de volgende 
voorzitters en leden.   

- Geel drs. P.L.B.A. van Pieter (voorzitter) Pieter van Geel heeft als voormalig 
Staatssecretaris van VROM nooit gereageerd op onze verzoeken om informatie op grond van 
de Wet openbaarheid van bestuur om aan de vergiftiging van de gehele Nederlandse 
bevolking met miljoenen kilogrammen uiterst kankerverwekkend arseen en chroom VI een 
einde te maken. Dit terwijl hij dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de 
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Grondwet wettelijk verplicht was. Als staatssecretaris van VROM weigerde hij gedurende zijn 
gehele ambtsperiode tegen bovengenoemde wetsovertredingen van Gebr. van Aarle B.V. 
handhavend op te treden ondanks de zeer vele verzoeken daarom.  

- Verburg G. Gerda (lid). Gerda Verburg voormalig Minister van LNV.  
- Bijsterveldt J.M. Marja (lid) (voorzitter). Marja Bijsterveldt is lid van de Raad voor het 

Landelijk Gebied (LNV) onder voorzitterschap van Mr. P.C.E. van Wijmen. Is thans Minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  

- Verburg drs. J.H.J. (lid). J.H.J. Verburg was van 1996 tot 2003 gedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland. Heeft zich daarna gevestigd als zelfstandig bedrijfs,- en 
bestuursadviseur onder de naam Rob Verburg Consultants, website: 
http://www.bobverburg.nl/  

- Kruisinga R. Rinske (lid). Rinske Kruisinga is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland 
met de portefeuille Stelling van Amsterdam (incl. Hollandse Waterlinie), Europa, provinciale 
archiefinspectie, regionale en historische archieven, water, kustvisie (Markermeer, Ijmeer) en 
Wadenzee (Waddencommissie exclusief Waddenfonds).  

- Hollinga D. Douwe (lid). Douwe Hollinga is sinds 2007 gedeputeerde van de provincie 
Groningen met in de portefeuille landbouw, natuur en landschap (groen milieu) en coördinatie 
gebiedenbeleid.  

- Bond j. Jaap (lid). Jaap Bond is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland met de 
portefeuille economische zaken, landbouw en landinrichting, visserij, ontewikkeling en beheer 
Recreatieschappen, Provinciaal Overleg Landelijk Gebied (POL), Nationale Parken (Texel, 
Kennermerduinen), promotie en acquisitie, acquisitie havens buitengebied, toerisme en 
recreatie, herstructurering en innovatief ruimtegebruik op bedrijfsterreinen in combinatie met 
duurzaamheid.  

- Rietkerk Th. W. Theo (lid). Theo Rietkerk is snds 2003 gedeputeerde Ruimte en Milieu bij de 
provincie Overijssel. Hij is tevens voorzitter van de Regieraad Bouw Oost-Nederland en de 
SEV. Van 1998 tot 2003 zat hij namens het CDA in de Tweede Kamer. 

 
Achtste Nevenfunctie: 
Kamerheer van de Koningin sinds 1989. In de meeste provincies en in de drie grote steden fungeert 
een kamerheer om de koningin en andere leden van het Koninklijk Huis zonodig te assisteren. Voor 
de provincie Noord Brabant is dat mr. P.C.E. van Wijmen.  
 
Negende Nevenfunctie: 
Was raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof s-Hertogenbosch. Het opgeven van de 
nevenfuncties is wettelijk verplicht. Ondanks deze wetenschap heeft mr. P.C.E. van Wijmen toen als 
Raadheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof s-Hertogenbosch opgegeven geen nevenfuncties te 
vervullen.  
.  
Bij onherroepelijke uitspraak van 20 juli 2005 in zaaknummer 200408002/1 heeft staatsraad  
mr. P.C.E. van Wijmen beslist dat mijn buurman Gebr. van Aarle (en daarmee ook alle andere 
Nederlandse houtimpregneerbedrijven) door de Nederlandse Staat worden gebruikt als 
dekmantelbedrijf om onder de dekmantel van “duurzaamheid” en “innovatie” met grote bedragen aan 
overheidssubsidie de gehele wereld te vergiftigen met honderden miljoenen kilogrammen valselijk 
geëtiketteerd zeer giftig kankerverwekkend gevaarlijk afval als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom 
VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van Billiton/Shell. Dit met de voorkennis dat de 
grootaandeelhouders van Billitin/Shell, het Koninklijk Huis, de Nederlandse Staat, de adel, de 
superrijken en de multinationals daaraan onrechtmatig honderden miljarden euro’s hebben verdiend, 
wat voor triljoenen euro’s aan vergiftigingsschade heeft veroorzaakt. Als gevolg daarvan zullen  
miljarden wereldbewoners vroegtijdig sterven aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten. 
Daarvoor zijn de Nederlandse Raad van State en de politieke groepering het Christen-Democratisch 
Appèl (CDA) onmiskenbaar verantwoordelijk en aansprakelijk.        
 
Met deze voorkennis en wetenschap heeft het Nijmeegse bedrijf Hickson Garantor Nederland B.V. 
vanuit de gemeente Nijmegen al die jaren hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name 
Billiton/Shell duur kunnen verkopen aan haar dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint-
Oedenrode om het door dat bedrijf onder de dekmantel van bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-CO 
in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Nederlandse Grondwet, het Europese Verdrag, Europese 
Richtlijnen en Verordeningen en het in 1948 door de Verenigde Naties getekende Verdrag inzake de 
voorkoming en de bestraffing van genocide  honderdduizenden kilogrammen  valselijk geëtiketteerd 
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zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), via 
geïmpregneerd hout als tijdelijke drager op ongecontroleede wijze in het leefmilieu van Sint-
Oedenrode en omliggende gemeenten te dumpen. Duizenden (op komst zijnde) kankerpatiënten in 
Sint-Oedenrode zijn hiervan het gevolg.    

 
Benevens aan Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) te Sint-Oedenrode heeft het 
Nijmeegse bedrijf Hickson Garantor Nederland B.V. met grote winsten ook via andere 
houtimpregneerbedrijven onder de dekmantel van superwolmanzout –CO  miljoenen kilogrammen  
valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell kunnen 
dumpen in Nederland en België. Voor bewijs lees het artikel “Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 
30 MIO kilo Chroom VI kan het niet gelegen hebben” van 19 januari 2004 van Pamela Hemelrijk op 
de Sociale Databank Nederland.   

 
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm  
 
Wat deze vanuit Nijmegen gedumpte miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) voor Sint-Oedenrode, 
Nederland en België tot gevolg heeft en nog zal hebben kunt u hieronder lezen in mijn sollicitatiebrief 
naar vice-president van de Raad van State met bijbehorend artikel daarover in Het Echte Nieuws en 
bijbehorende video opname daarover voor Onze-Lieve-Vrouwebasiliek Tongeren (België). Bekijk 
daarvoor de volgende links met deeplinks:  
 
http://www.sdnl.nl/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php 
  
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-
9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay 
 
Om niet nog meer wereldbewoners te vergiftigen met de meest giftige kankerverwekkende stoffen, 
verzoeken wij u, als hoogst verantwoordelijk vice-president bij de Raad van State om de 
onherroepelijke uitspraak d.d. 20 juli 2005 in zaaknummer 200408002/1 van uw afdeling 
bestuursrechtspraak hierop onmiddellijk in te trekken en ondergetekende dat vóór uiterlijk 1 mei 2012 
schriftelijk te bevestigen.  
 
Gezien de ernst van dit alles hebben wij heden een kopie van dit verzoekschrift per e-mail laten 
toekomen aan: 

- De politieke partijen: CDA, PvdA, VVD, PVV, D66, SP, Groenlinks, ChristenUnie, SGP, PvdD.   
- Johan Delmulle, federaal procureur des konings in België; 
- Annemie Turtelboom, federaal minister van justitie in Belgie; 
- De gehele Vlaamse regering in België; 
- Rik Palmans, Deken Onze-Lieve-Vrouwebasiliek Tongeren (rik.palmans@skynet.be)    
- Micha Kat, klokkenluideronline (www.klokkenluideronline.nl)  
- Henk Niggebrugge, Het Echte Nieuws (www.hetechtenieuws.org)  
- Rob Brockhus, Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl)  
- Arend Zeevat, Argusoog (www.argusoog.org)  
- Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad (www.katholieknieuwsblad.nl) 
- Erik Verbeek, No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) 
- Julius Vischjager, The Daily Invisible (julius601@hotmail.com)     
- Overige niet nader te noemen personen, organisatities en instanties in Nederland en België; 

   
Behoudens uw schriftelijke bevestiging van de hierboven verzochte intrekking van de onherroepelijke 
uitspraak van 20 juli 2005 in zaaknummer 200408002/1 vóór uiterlijk 1 mei 2012 gaan wij ervan uit 
dat u daarmee heeft beslist dat u deze onherroepelijke uitspraak in stand wilt houden om door te 
kunnen gaan met het vergiftigen van de gehele wereldbevolking via dekmantelbedrijven als Gebr. van 
Aarle B.V. en overige Nederlandse en Belgische houtimpregneerbedrijven waaraan dekmantelbedrijf 
Hickson Garantor Nederland B.V. (thans: Arch Timber Protection B.V.) uit Nijmegen het 
hoogproblematisch gevaarlijk afval levert.  
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In dat geval zijn wij genoodzaakt om hierover onmiddellijk een rechtszaak te starten voor het 
Grondwettelijk Hof van België, waarin ter onderbouwing van die zaak een kopie van dit verzoekschrift 
aan vice-president J.P.H. Donner van de Raad van State zal worden overlegd.  
 

 
 
De politieke groepering De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode  
Voor deze A.M.L. van Rooij als gemachtigde  
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode  
Website: https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/  :  
E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com Tel: +32 484749360 
        
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 24 april 2012 19:42 
Onderwerp: Verzoek aan vice-president mr. J.P.H. Donner van de Raad van State om vernietiging van 
de uitspraak zaaknummer 200408002/1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl 
Cc: CDA <cda@tweedekamer.nl>, CDA Publieksvoorlichting 
<cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl>, cda@cda.nl, VVD <vvd@tweedekamer.nl>, VVD 
Voorlichting <vvdvoorlichting@tweedekamer.nl>, vvdgesprek <vvdgesprek@tweedekamer.nl>, PvdA 
<pvda@tweedekamer.nl>, pvda@pvda.nl, 2e Kamerfractie PvdA <informatie@pvda.nl>, SP 
<sp@tweedekamer.nl>, sp@sp.nl, eerstekamer@sp.nl, communicatie@sp.nl, pvv 
<pvv@tweedekamer.nl>, "Raak van A.A.G.M." <r.vraak@tweedekamer.nl>, "Agema, M." 
<m.agema@tweedekamer.nl>, 2e Kamerfractie D'66 <d66@tweedekamer.nl>, 
d66secretariaat@tweedekamer.nl, GroenLinks <groenlinks@tweedekamer.nl>, groene@groene.nl, 
CU <christenunie@tweedekamer.nl>, 2e Kamerfractie SGP <sgp@tweedekamer.nl>, Partij voor de 
Dieren <fractie@partijvoordedieren.nl>, federaal.parket@just.fgov.be, info@just.fgov.be, 
rik.palmans@skynet.be, kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, kabinet.bourgeois@vlaanderen.be, 
kabinet.muyters@vlaanderen.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be, 
kabinet.smet@vlaanderen.be, kabinet.peeters@vlaanderen.be, 
kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, Antillen en Aruba 
Tweede Kamercommissie <cie.naaz@tweedekamer.nl>, Buitenlandse Zaken Tweede 
Kamercommissie <cie.buza@tweedekamer.nl>, Commissie Tweede Kamer Justitie 
<k.arib@tweedekamer.nl>, Economische Zaken Tweede Kamercommissie 
<cie.ez@tweedekamer.nl>, Financien Tweede Kamercommissie <cie.fin@tweedekamer.nl>, Jeugd en 
Gezin Tweede Kamercommissie <cie.jeugd@tweedekamer.nl>, Justitie Tweede Kamercommissie 
<cie.vj@tweedekamer.nl>, "Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Tweede Kamercommissie" 
<cie.lnv@tweedekamer.nl>, Onderwijs en wetenschappen Tweede Kamercommissie 
<cie.ocw@tweedekamer.nl>, "Spekman J.L." <h.spekman@tweedekamer.nl>, Redactie Argusoog 
<redactie@argusoog.org>, micha kat <drsmkat@yahoo.com>, Henk Niggebrugge 
<henkn@hetechtenieuws.org>, Rob Brockhus <sdn@planet.nl>, No cancer Foundation 
<nocancerfoundation@gmail.com>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, redactie@humo.be, 
redactie@gpd.nl, redactie@nu.nl, tros@tros.nl, opgelicht@tros.nl, HPde tijd <redactie@hpdetijd.nl>, 
redactie@hpdetijd.audax.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl, nieuwsdienst@anp.nl, 
nieuwsredactie@wegener.nl, panorama@canvas.be 
     
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Deze op het hoogste bestuurlijke niveau afgedekte criminaliteit heeft tot gevolg gehad dat uit 
bodemonderzoek op de locatie Ollandseweg 165, als gevolg van de illegale houtimpregneer-
activiteiten van Gebr. van Aarle, het grondwater tot op 250 meter van het bedrijventerrein is 
verontreinigd met het volledig in water oplosbare valselijk geëtiketteerd zeer giftige 
kankerverwekkende arseenzuur tot de halve interventiewaarde. Dit betekent dat de 
grondeigendommen van A.M.L. van Rooij die tussen het bedrijventerrein van Gebr. van Aarle en 
Ollandseweg 165 zijn gelegen boven de interventiewaarde verontreinigd zullen zijn. De 
saneringskosten zullen naar verwachting dan ook ten minste 1 miljoen euro bedragen.                
Totaal begroot op € 1000000,- directe negatieve genotskosten.   
  
Op grond van bovengenoemde feiten verzoeken wij de gemeente Sint-Oedenrode dan ook te 
veroordelen tot betaling van de volgende negatieve genotskosten:    
 

- € 29.400,- aan dubbele woonlasten om niet te worden vermoord (met wettelijke rente);  
- € 200.000,-  aan afnemen inkomen, kosten executoriale beslaglegging en onrechtmatige 

dwangsommen;  
- € 1000.000,- aan aangerichte vergiftigingsschade afkomstig van de illegale 

bedrijfsactiviteiten van buurman Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159;  
Totaal: € 1.229.400,- aan negatieve genotskosten  .   

     
Ondergetekende A.M.L. van Rooij staat erop om hierover persoonlijk te worden gehoord in het 
gemeentehuis van Sint-Oedenrode maar kan dat niet als gevolg van de al liefst 25 jaar voortdurende 
geld stelende, eigendom afnemende en dodende corruptie vanuit burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode.  
 
Hoe extreem deze mens- en milieuvernietigende corruptie is die burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode erop nahouden kunt u lezen in ons hieronder ingelaste brief d.d. 
16 april 2012 aan verantwoordelijk ambtenaar Jan de Otter van Sint-Oedenrode, die ondanks 
toezegging daarop nog niet heeft gereageerd:    
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 
Verstuurd per fax: 0413 - 478060 

 
 Aan de heer Jan de Otter  
 Verantwoordelijk ambtenaar  
 nieuw bestemmingsplan buitengebied 2010   

           gemeente Sint-Oedenrode 
      Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode. 
 
         . 

Sint Oedenrode, 16 april 2012. 
Geachte heer De Otter, 
 
Allereerst wil ik u bedanken voor het fijne gesprek dat ik met u heb mogen hebben op vrijdag 13 april  
2012. Ik heb u bericht dat ik door toedoen van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode als gevolg van 
“Corporate Crime” op 22 april 2010 Nederland heb moeten uitvluchten, noodgedwongen al 2 jaar 
lang tegen dubbele woonlasten gescheiden heb moeten wonen van mijn vrouw en gezin, om in 
navolging van Pim Fortuyn door mijn geburen Mies en Robert van den Biggelaar onder de dekmantel 
van een “burenruzie” niet te worden vermoord. Als beloning daarvoor hebben mijn geburen Mies en 
Robert van den Biggelaar met misbruik van Roois-gemeenschapsgeld met de hulp van de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode zich met honderden duizenden euro’s onrechtmatig kunnen 
verrijken. De oorzaak van dit alles zit hem in het simpele feit dat de gemeenteraad heden na maar 
liefst 18 jaar nog steeds geen besluit heeft genomen op mijn verzoekschrift tot het nemen van een 
besluit d.d. 16 november 1994 waardoor de gehele gemeente Sint-Oedenrode en de omliggende 
gemeenten zijn vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde 
hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell ,vanuit houtimpregneerbedrijf 
Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode (buurman van Ad van Rooij).  
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Dit mag nooit naar buiten komen omdat dan de gemeente Sint-Oedenrode verantwoordelijk en 
aansprakelijk gesteld zal worden voor de miljarden euro’s aan schade als gevolg daarvan, waaronder 
de tienduizenden (op komst) zijnde kankerpatiënten. Daarom moet ik dood, moet mijn gezin kapot en 
moeten al onze eigendommen van deze gemeenteraad van Sint-Oedenrode op een meest corrupte 
wijze worden afgenomen. Voor de feitelijke onderbouw verwijs ik naar bijgevoegde brief van vier 
maanden geleden aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode om vóór uiterlijk 27 januari  2012 een 
besluit te nemen op mijn verzoekschrift d.d. 16 november 1994. Daarin heeft A.M.L. van Rooij de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode verzocht om het besluit van 14 juni 1994 van burgemeester en 
wethouders inzake illegale bouwwerken op het bedrijventerrein van de Gebr. van Aarle B.V. te 
vernietigen (zie productie 2). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht als verantwoordelijk ambtenaar voor het 
nieuwe bestemmingsplan buitengebied 2010 Sint-Oedenrode.  
 
Om redenen zoals hierboven beschreven maakte ik mij zorgen dat ik nog steeds geen besluit van de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode heb mogen ontvangen, ondanks het feit dat deze gemeenteraad 
al op 15 maart 2012 een besluit heeft genomen ten gunste van de voortzetting van deze mens- en 
mlieuvernietigende misdaad. U vertelde mij dat de wetgeving van voorheen is veranderd en dat dit 
eerst moet worden voorgelegd aan de provincie en dat die over twee weken een besluit moet nemen. 
Het moge u duidelijk zijn dat ik op dat besluit zit te wachten omdat ik hierover een eerdere rechtszaak 
bij de Raad van State, uitgesproken door J.P.H. Donner (thans: vice-president bij de Raad van State), 
heb gewonnen en door de gemeenteraad van Sint-Oedenrode wordt overtreden.  
 
U hebt mij toegezegd, waarvoor ik u zeer dankbaar ben, dat u de nieuwe procedure als reactie op 
deze brief aan u, in uw reactie daarop aan mij zult uitleggen.    
 
In afwachting van uw antwoord daarop, verblijf ik; 
 
Met vriendelijke groeten 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Ing. A.M.L van Rooij,  
Directeur,                                                                                                         8 pagina’s volgen.      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Op grond van bovengenoemde feiten richt ondergetekende A.M.L. van Rooij aan behandelend rechter 
mr. H.M.H. de Koning het nadrukkelijke verzoek om de op 11 mei 2012, om 10.45 uur, geagendeerde 
hoorzitting uit te stellen:  

- tot na het moment de gemeenteraad van Sint-Oedenrode na 18 jaar een besluit heeft 
genomen op mijn verzoekschrift d.d. 16 november 1994 tot het nemen van een besluit om het 
mens- en milieuvernietigende misdaad helpende besluit d.d. 14 juni 1994 van burgemeester 
en wethouders (waartoe zij niet bevoegd waren) inzake de illegale bouwwerken op het 
bedrijventerrein van buurman Gebr. van Aarle B.V. te vernietigen (zie productie 2) en  

- tot na het moment verantwoordelijk minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie met een 
brief aan A.M.L. van Rooij schriftelijk heeft bevestigd dat ik weer naar Nederland kan 
terugkeren zonder het risico te lopen om door Mies of Robert van den Biggelaar (of iemand 
anders) te worden vermoord en zonder het risico te lopen om door het Openbaar Ministerie 
in Nederland te worden aangehouden en opgepakt om vervolgens in de gevangenis te 
worden opgesloten. .        

 
In geval u als behandelend rechter aan dit nadrukkelijke verzoek geen uitvoering geeft dan is 
ondergetekende A.M.L. van Rooij genoodzaakt om tegen u (mr. H.M.H. de Koning), als behandelend 
rechter, daarvan rechtstreeks strafaangifte te doen bij de federaal procureur des konings Johan 
Delmulle in België. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal ondermeer een kopie van dit 
verzoekschrift worden overlegd.  
 
In afwachting van uw beslissing op dit nadrukkelijke verzoek om uitstel, verblijven wij; 
 
Hoogachtend,  
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze; 
Ing. A.M.L van Rooij  
Directeur,                                                                                                         
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Bijlagen: 
- Productie 1: Blz 1 en 6 uit de op 21 december 2010 afgesloten huurovereenkomst met 

Century 21 Axion Vastgoed te Zonhoven afgesloten huurovereenkomst (2 blz)   
- Productie 2: Verzoekschrift van A.M.L. van Rooij d.d. 16 november 1994 tot het nemen van 

een besluit aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode, waarop door de gemeenteraad na 
maar liefst 18 jaar nog geen besluit is genomen, met alle hierboven beschreven gevolgen 
vandien voor A.M.L. van Rooij, zijn gezin en zijn onroerende goederen (7 blz.)   

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
Op grond van bovengenoemde drie bezwaargronden richten wij aan uw hiervoor verantwoordelijk 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode het nadrukkelijke verzoek 
om:  

1. De door uw ‘anonieme’ heffingsambtenaar bij brief d.d. 16 mei 2012 (notanummer: 238581) 
opgelegde gemeentelijke belastingen 2012 ten bedrage van € 1.549,52 aan A.M.L. van Rooij, 
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie bijlage 1):  

2. De door uw ‘anonieme’ heffingsambtenaar bij brief d.d. 16 mei 2012 (notanummer: 238580) 
opgelegde gemeentelijke belastingen 2012 ten bedrage van € 792.76 aan J.E.M. van Rooij 
van Nunen, ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie bijlage 2):  

per direct in te trekken en bij besluit te beslissen dat als gevolg van deze door uw college bewust 
gecreëerde negatieve genotskosten het volgende hieronder gespecificeerde bedrag zal worden 
vergoed aan cliënten:   

- € 29.400,- aan dubbele woonlasten om niet te worden vermoord (met wettelijke rente);  
- € 200.000,-  aan afnemen inkomen, kosten executoriale beslaglegging en onrechtmatige 

dwangsommen;  
- € 1000.000,- aan aangerichte vergiftigingsschade afkomstig van de illegale 

bedrijfsactiviteiten van buurman Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159;  
Totaal: € 1.229.400,- aan negatieve genotskosten  .   
 
In afwachting op uw zeer spoedig voor beroep vatbaar besluit, verblijven wij;      
 
Hoogachtend,  
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze; 

 
 
 
 
 

Ing. A.M.L van Rooij  
Directeur,                                                                                      
 
Machtiging:  

 
 
 
 
 

A.M.L. van Rooij                                                                         J.E.M. van Rooij van Nunen 
 
 
 
Bijlagen. 
Dit bezwaarschrift, tevens verzoekschrift tot het nemen van een besluit bevat een 2-tal bijlagen, 
bestaande uit 2 blz.  


