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Verstuurd per fax 070 – 3813999 en  
per e-mail: s.de.roode2@rechtspraak.nl en 
per e-mail: cbb@rechtspraak.nl   
 
Aan: College van Beroep voor het bedrijfsleven  
t.a.v. de verantwoordelijk president:  
-  mr. R.R. Winter  

            Postbus 20021, 2500 EA Den Haag   
                                                                  

             
           België:  22 april  2012 
Ons kenmerk: MvH/220412/B  
 
Betreft: M.R.G.W. van den Heuvel (appellant)/ 

- Beroepschrift tegen het besluit d.d. 13 maart 2012 (kenmerk: 16079236) van de Kamer van 
Koophandel Brabant. 

- Verzoek tot het verlenen van uitstel voor de nadere motivering van dit beroepschrift 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 President mr. R.R. Winter 
 
Namens M.R.G.W. van den Heuvel, gevestigd aan de Vresselseweg 16/A, 5491PC te  
Sint-Oedenrode, hierna te noemen: appellant, tekenen wij beroep aan tegen het besluit d.d. 13 maart 
2012 (kenmerk: 16079236) van de Kamer van Koophandel Brabant, namens deze genomen door 
specialist bedrijvenregister R. Adriaans, waarvan u een kopie vindt bijgevoegd (zie bijlage 1)  
 
Om redenen van de al meer dan 18 jaar voortdurende meest extreme misdaad vanuit burgemeester 
en wethouders en de gemeenteraad van Sint-Oedenrode, zoals u dat in ons hieronder ingelaste 
verzoekschrift d.d. 19 april 2012 aan Mr. T.T.M. Linotte-de Louw, Secretaris van de commissie 
bezwaarschriften Sint-Oedenrode, kunt lezen, zijn wij niet in staat om deze zaak in een hoorzitting 
voor het college van beroep voor het bedrijfsleven in Nederland te verdedigen, terwijl appellant daar 
wettelijk wel recht op heeft.   
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

  
Verstuurd per fax: 0413 - 478060 

 
 Aan Mr. T.T.M. Linotte-de Louw  
 Secretaris van de commissie bezwaarschriften  
 Gemeente Sint-Oedenrode  

      Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode. 
 
         . 

Sint Oedenrode, 19 april 2012. 
 
Ons Kenmerk: C&P/200410/BZ 
Uw nummer: 10/24961 

mailto:s.de.roode2@rechtspraak.nl
mailto:cbb@rechtspraak.nl
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Betreft:  

- Meest extreme criminaliteit vanuit de gemeente Sint-Oedenrode jegens A.M.L. van Rooij, 
zijn gezin, Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ en Ecologisch Kennis Centrum B.V. feitelijk 
bewezen. 

- Verzoek om uitstel van de behandeling ter zitting 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 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 secretaris Mr. T.T.M. Linotte-de Louw,   
 
Bij brief d.d. 18 april 2012 laat u ons de volgende uitnodiging voor de hoorzitting toekomen: 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
De heer A.M.L. van Rooij 
’t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode 

                                                                                      Sint-Oedenrode 18 april 2012  
 

Geachte heer Van Rooij, 
 

U heeft namens het agrarische bedrijf camping en pensionstal “Dommeldal”, gevestigd 
aan het adres ’t Achterom 9-9a een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het 
college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (hierna: het college) van 
8 maart 2010. Bij dat besluit verleende het college een inritvergunning op grond van de 
Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Sint-Oedenrode voor het adres 
Ollandseweg 165.  

 
Het college verklaarde uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk in zijn besluit van 12 april 
2011, verzonden 9 mei 2011. Uw beroepschrift tegen dit besluit is door de rechtbank 
gegrond verklaard in de uitspraak van 20 januari 2012. Daarbij is het besluit van het 
college vernietigd en is bepaald dat het college, met inachtneming van hetgeen in deze 
uitspraak is overwogen, een nieuw besluit dient te nemen.  

 
Gevolg gevend aan deze uitspraak dient het college opnieuw op uw bezwaarschrift te 
beslissen. Het college heeft dit bezwaarschrift dan ook opnieuw aan de commissie 
bezwaarschriften voorgelegd voor het uitbrengen van een advies. Deze commissie zal 
voor de behandeling van het bezwaarschrift een hoorzitting houden op woensdag 9 mei 
2012 om 16.45 uur, waarvoor ik u hierbij uitnodig.  

 
De hoorzitting zal worden gehouden in het gemeentehuis Burgemeester Wernerplein 1. 
U wordt dan in de gelegenheid gesteld te reageren op het bezwaarschrift. De hoorzitting 
is in principe openbaar.  

 
De stukken die op deze zaak betrekking hebben, liggen vanaf 3 tot en met 9 mei ter 
inzage tijdens openstellingsuren in het gemeentehuis bij het team Bestuur en 
Ondersteuning - Juridische zaken. Tegen betaling van de daarvoor verschuldigde 
legeskosten kunnen de stukken in fotokopie worden verstrekt. Tot uiterlijk 29 april 2012 
kunt u nadere stukken inbrengen die u voor de behandeling van het bezwaarschrift 
dienstig acht.  
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U kunt zich bij de hoorzitting (of voor het inzien en/of opvragen van stukken) laten 
vertegenwoordigen door een gemachtigde, die dan een schriftelijke en door u 
ondertekende machtiging moet overleggen. Dit geldt niet voor gemachtigden die als 
advocaat of procureuer zijn ingeschreven of waarmee u samen verschijnt. Verder kunt 
u gebruik maken van de mogelijkheid om u ter zitting te laten bijstaan door getuigen en 
deskundigen.  

 
Het college van burgemeester en wethouders is uitgenodigd om als verwerend orgaan 
op deze hoorzitting aanwezig te zijn. Ook de belanghebbende vergunninghouder is 
uitgenodigd.  

 
Binnen drie dagen na de datum van verzending van deze brief kunnen 
belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter 
verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen; de beslissing op zo’n verzoek wordt 
uiterlijk twee weken voor de zitting medegedeeld. 

 
Hoogachtend 
De secretaris van de commissie bezwaarschriften 

 
Mr. T.T.M. Linotte-de Louw.                 

 
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).  

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.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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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 bijlage). 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 sommeert ondergetekende de voorzitter en u als secretaris van 
de commissie bezwaarschriften Sint-Oedenrode om de 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 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 de voorzitter aan deze sommatie geen uitvoering geeft dan zal tegen de voorzitter van deze 
commissie en tegen u als secretaris (zijnde mr. T.T.M. Linotte-de Louw) rechtstreeks strafaangifte 
worden gedaan bij de federaal procureur des konings Johan Delmulle in België. Ter onderbouwing 
van die strafaangifte zal ondermeer een kopie van dit verzoekschrift worden overlegd.  
 
Gezien de ernst van dit alles hebben wij heden een kopie van dit verzoekschrift tot uitstel van de 
hoorzitting per e-mail laten toekomen aan: 

- J.P.H Donner, vice-president van de Raad van State; 
- Alle gemeenteraadsleden van Sint-Oedenrode; 
- Johan Delmulle, federaal procureur des konings in België; 
- Annemie Turtelboom, federaal minister van justitie in Belgie; 
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- 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; 

   
In afwachting van uw beslissing op dit sommatieverzoek om uitstel, verblijven wij; 
 
Hoogachtend,  
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze; 

 
 
 
 
 

Ing. A.M.L van Rooij  
Directeur,                                                                                                         
 
Bijlage: 
Onze brief d.d. 16 april 2012 aan  Jan de Otter, verantwoordelijk ambtenaar  nieuw 
bestemmingsplan buitengebied 2010 gemeente Sint-Oedenrode ( 9 blz.)  
 
PS:  
Voor degenen die dit verzoekschrift d.d. 19 april 2012 per e-mail krijgen toegestuurd, vinden onze 
brief d.d. 16 april 2012 aan Jan de Otter (met deeplinks aan bewijzen) in de volgende link bijgevoegd: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-april-2012-brief-aan-j-de-otter-bestemmingsplan-2010.pdf  
    
Daarmee heeft de gemeenteraad van  waarop M.R.G.W. van den Heuvel op grond van Nederlands en 
Europees recht, recht heeft.       
  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
Om als verantwoordelijk president van het college van beroep voor het bedrijfsleven niet medeplichtig 
te worden aan de hierboven feitelijk bewezen al maar liefst 18 jaar lang voortdurende meest extreme 
misdaad vanuit burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Sint-Oedenrode jegens A.M.L. 
van Rooij, zijn gezin, zijn Nederlandse bedrijven Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V. en Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ en zijn politieke partij De Groenen afdeling Sint-
Oedenrode, richten wij aan u als verantwoordelijk president het dringende verzoek om ons een nader 
termijn van zes weken te vergunnen voor de nadere motivering van dit beroepschrift, waarbij dit 
termijn van zes weken begint:  

- vanaf 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  

- vanaf 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. . 

 

mailto:rik.palmans@skynet.be
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.sdnl.nl/
http://www.argusoog.org/
http://www.katholieknieuwsblad.nl/
http://www.nocancerfoundation.org/
mailto:julius601@hotmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-april-2012-brief-aan-j-de-otter-bestemmingsplan-2010.pdf
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In geval u, zijnde verantwoordelijk president mr. R.R. Winter van het college van Beroep voor het 
bedrijfsleven, niet positief beslist op ons bovengenoemde dringende verzoek dan bent u als president 
onmiskenbaar medeplichtig aan deze al maar liefst 18 jaar lang voortdurende meest extreme misdaad 
vanuit burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Sint-Oedenrode jegens A.M.L. van 
Rooij, zijn gezin, zijn Nederlandse bedrijven Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. 
en Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ en zijn politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode 
en zal ook tegen u als verantwoordelijk president rechtstreeks strafaangifte worden gedaan bij de 
federaal procureur des konings Johan Delmulle in België. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal 
ondermeer een kopie van dit verzoekschrift worden overlegd.  
 
Gezien de ernst van dit alles hebben wij heden een kopie van dit beroepschrift, met het hierboven 
vermeldw verzoek, per e-mail laten toekomen aan: 

- J.P.H Donner, vice-president van de Raad van State; 
- Alle gemeenteraadsleden van Sint-Oedenrode; 
- 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; 

   
In afwachting van uw beslissing op het hierboven vermelde verzoek, verblijven wij; 
 
De machtiging van appellant vindt u bijgevoegd (zie bijlage 2).   
 
Hoogachtend,  
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze; 
 

 
 
 
 
 
 

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

1. Het in geding zijnde besluit d.d. 13 maart 2012 van de Kamer van Koophandel Brabant (2 blz.) 
2. De machtiging van appellant : M.R.G.W. van den Heuvel (1 blz.)  

 
 

mailto:rik.palmans@skynet.be
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.sdnl.nl/
http://www.argusoog.org/
http://www.katholieknieuwsblad.nl/
http://www.nocancerfoundation.org/
mailto:julius601@hotmail.com

