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

Ons kenmerk: EKC/250620 1 5/Zonhoven

Afqeqeven met ontvanqstbevestiqi nq
Aan: Burgemeester en schepenen van
Zonhoven Kerkplein 1, 3520 Zonhoven.
(buroemeester@zonhoven.be, kr ist ien.smets@zonhoven. be,
henri.schraepen@zonhoven.be, bram.deraeve@zonhoven. be,
jules.achten@zonhoven.be, christ ine.bernaert@zonhoven.be,
eric.vos@zonhoven.be, r ia.hendrikx@zonhoven.be,

secretaris@zonhoven. be)

Datum: 25 juni 2015
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Sommatie aan burqemeester en schepenen van Zonhoven om op qrond van de feiten zoals die staan

beschreven in dit sommatieverzoek:

1. De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, namens deze
hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben van de
gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode,
namens deze Rob van den Witteboer, op 29 januari 2015 in 12 of 13 containers gestolen eigendommen
van eigenaar A.M.L. van Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en
Pensionsta l 'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V. ,  Van Rooi j  Hold ing 8.V. ,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode)
per direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van
Rooij op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken
voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterl i ik op 26 iuni 2015 moeten staan.

Met de sommatie om op uiterl i ik 26 iuni 2015 dat schrifteli jk te hebben bevestigd aan de volgende zeven
natuurli jke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten:

- A.M.L. van Rooii op het adres: Íederaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel, waartoe u op grond van art. 40 Ger. W. (Belgiè) wetteli jk verplicht
bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-
Oedenrode vanaÍ29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;

-  J .E.M.vanNunen ophetadres:  ' tAchteromgA,5491 XDSint-Oedenrode(Neder land)  omdatz i jdaar
als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

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

-  Éet  Ecóloqisch Kennis Centrum B.V. ,  metondernemingsnummer:  160901 11,  vanaf  5 maart  1998
gevestigd op het adres't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

- Van nobii Hotdinq 4.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het

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

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

adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);
en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooij@gmal.com en a.vanrooii4S@gmal.com en
de.groenen.belgie@gmail.com op uiterl i ik 26 iuni 2015 schrifteli jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan

op 2Z iuni ZOt á tegen burgemeester en schepenen van Zonhoven, gemeentesecretaris Bart Telen van

Zonho"en, korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, zijn hulpofficier Seggai en de in dit

sommatieverzoek genoemde natuurli jke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen strafaangifte
worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1'

1000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan de Hoofdofficier van Justit ie mr. F.K.G.
Westerbeke van het landeli jk parket, Posthumalaan 74,3072 AG Rotterdam. Ter onderbouwinq van die

strafaanqifte zal dit sommatieverzoek worden overleqd'

Dit sommatieverzoek bevat 25 pagina's met 5 stukken (8 blz.), totaal met 5 tabs: 38 blz.
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Geachte burgemeester Johny De Raeve, de schepenen Kristien Smets, Henri Schraepen, Bram De
Raeve, Jules Achten, Christ ine Bernaert ,  Er ic Vos, Ria Hendrikx en gemeentesecretar is Bart  Telen,

De volgende natuurl i jke personen en rechtspersonen:

1. Van Rooii, Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de
gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op
grond van art. 40 Ger. W. (België) wettelijk verplicht bent om de voor hem bestemde (aangetekende)
brieven te versturen aan federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (Belgie);

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

Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
3. Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijÍ met ondernemingsnummer: 57035032 ,

gevestigd op het adres't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
4. Éet Ecóloqisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 1998

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

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

5 maart i998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
7. Politieke GroJoerinq De èroenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het

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

berichten u hierbi j  voor de zoveelste maal dat de natuurl i jke personen A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van

Nunen vanaf 1 januari  2011 tot en met heden wonen en ook in de verre toekomst nog zul len wonen
(huurovereenkomst loopt op '1 januari 2020 af) op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520

Zonhoven in overeenstemming met hun geregistreerde huurovereenkomst.  Ondanks deze
wetenschap bi j  burgemeester en schepenen van de gemeente Zonhoven en de opvolgende
verantwoordel i jke ministers van BinnenlandseZaken, te weten: Annemie Turtelboom, Joël le Mi lquet

en Jan JamboÁ zi jn A.M.L. van Rooi j  samen met zi jn echtgenote J.E.M. van Nunen enkel in het t i jdvak

vanaÍ 14tO1t2}1ttot27tO8t2O13 ingeschreven geweest in het bevolkingsregister van de gemeente

eg is te ronderdevo |gendeRi jks reg is t ra t ienummers :53 .03 .10 '603-37
en 55.09.20.510-11. De inschri jv ing van J.E.M. van Nunen op 1410112013 heeft  de gemeente

Zonhoven niet doorgegeven aan de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) waardoor J.E.M. van

Nunen nooit  is ui tgescÉreven ui t  de Gemeentel i jke basisadministrat ie persoonsgegevens (GBA) van

de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland).

yanaÍ 2gt0gt2o13 heeft de gemeente Zonhoven A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen uitgeschreven

uI het bevolkngsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister. Het gevolg

hiervan is:
-  dat A.M.L. van Rooi i  vanaf 28lOB/2013 niet meer in België, niet  meer in Nederland, niet  meer

in Eurooa en-n'ret meer elders in de wereld staat ingeschreven in enig bevolkingsregister van

een gemeente of Ri jksregister van een land;
- dat JE.M. van Nunen, dè echtgenote van A.M.L. van Rooi j ,  staat ingeschreven in de woning

op het adres l Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), de woning waarvan

A.M.L. van Rooi j  de eigenaar is.
Dit betekent dat de gemeente Zonhoven met hun op 28t0812013 gedane uitschrijving het vanaf 5 juli

197g voor de Wet en Rooms-kathol ieke getrouwde paar A.M.L. van Rooi j  en J.E'M' van Nunen
jur idisch heeft  gescheiden tegen hun wi l  in.  Hiervoor zi in de oemeente Zonhoven en de Belqische

Staat onmiskenbaar verantwoordeliik en aansprakeliik.

Wat daarvan de gevolgen zi jn voor de natuurl i jke personen A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M.

van Nunen, zijn gezin, alle eigendommen van A.M.L. van Rooij op het adres 't Achterom 9-9A' 5491

XD Sint-Oedenróde (Nederland),  z i jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch

Kennis Centrum B.V. (waaronder al  haar cl iënten),  Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing

Administratiekantoor van Rooij Holding 8.V., de politieke partij De Groenen (met haar hoofdzetel in

Utrecht, afdeling Sint-Oedenrode) en alle in België en Nederland betrokken geraakte personen,
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instanties, organisaties, bedrijven, overheden, rechtbanken (gerechtshoven), Raad van State, Hof van
Cassatie, etc, etc. kunt u lezen in onze voloende drie qedane strafaanqiften, bijfederaal procureur

Federaal Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, '1000 Brussel, welke wij u
hieronder vindt ingelast:

1" Strafaanqifte:

Onze bi j  aangetekende br ief  d.d. 6 juni  2015 (kenmerk: AvFVJvN/0606201S/aang)
gedane strafaangifte bij U tegen:

- A.G.R. Willems, hoofdgriffier van de rechtbank Oost-Brabant;
- R. Soetekouw, administratief medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant;
- P.T.M. Peeters, administratief medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant;
- mr. D.M. Manie, griffier bij de rechtbank Oost-Brabant;
- mr. W.E. Diikstra. klachtencoórdinator, bij de rechtbank Oost-Brabant;
- mw. A.W.H.J. van Schiindel, administratief medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant;
- mw. S. Henkelman. administratief medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant;
- mw. B.M. van Haren, administratief medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant;
-  de behandelend qr i f f ier in de zaaknummer SHE 15/973, welke op 11 juni  2015, om 8 juni

2015 om '12.00 uur ter zitting wordt behandeld, maar waarvan de rechtbank de naam weigert
door te geven;

- de behandelend qr i f f ier in de zaaknummer SHE 15/203, welke op 11 juni  2015, om 9.30

uur ter zitting wordt behandeld, maar waarvan de rechtbank de naam weigert door te geven;

met onderliggende stukken 1 tlm 23 aan feitelijke en wettelijke onderbouw hieronder ingelast in de
volgende l ink met deepl inks:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-iuni-201 S-strafaanqifte-teqen-oriffiers-reghtbank-oost-brabant-
b'i i-fecleraal-procu reu r-des-kon i n gs-f rederic-van-leeuw-parket-brussel. pdf

Bi ibehorende Stukken:

Stuk 1:Arrest d.d.26 mei2O15, rolnummer: 20'15/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan

Van Rooi jAdrianus (7 blz.) ;
Stuk 2:Arrest d.d.26 nrei2015, rolnummer:2015/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan

Van Nunen Johanna (7 blz.) ;
Stuk 3: Arrest d.d. 26 rnei 2015, rolnummer: 2015/ARy864, van Hof van beroep van Antwerpen aan

Van Rooi jAdrianus (7 blz.) ;
Stuk 4: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/864, van Hof van beroep van Antwerpen aan

Van Nunen Johanna (7 blz.) ;
Stuk 5: Authent ieke at<te efWt.JS VAN BEWONING op 28 mei 2015 opgemaakt door gemacht igd

ambtenaar Christel  Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.) ;
Stuk 6: Authent ieke akte AFGEVOERD-VERLIES VAN VERBLIJFSRECHT op 28 mei 20í 5

ópgpmaakt door gemachtigd ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.);

SïJf Z: Met Van Rooij Adrianis gesloten geregistreede huurovereenkomst voor de woning op het

adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (6 blz.);
Stuk g: Blz.  1,2,62,63 en 64 met bi jbehorende bewijstukken van aangetekende verzending van het

verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 5 december 2014 (kenmerk: AvR/051220141Y2) aan

verantwoordelijk minister Jan Jambon (N-VA) van Binnenlandse Zaken en directeur-generaal

Jacques Wirtzbi l  FOD Binnenlandse Zaken Instel l ingen en Bevolking (7 blz.) ;

Stuk 9: Br ieven d.d. 2 apri l  2015 van de Raad van State aan VAN ROOIJ, Adrianus en VAN NUNEN

Johanna met  nummer  G|A215424 lX-  16196 (2  b lz . ) ;
S t u k 1 0 :  B r i e f  d . d . 2 T m e i 2 O l 5 v a n a u d i t e u r l r i s V e r h e v e n v a n d e R a a d v a n S t a t e a a n V A N R O O I J '
Adrianus en VAN NUNEN Johanna (1 blz.) ;
Stuk 11:verzoekschri f t  d.d. '1 apr i l  Z.OIZvan het Ecologisch Kennis Centrum BV, Corswarem NV, e.a'

áái7"*nt*oordelijk minister Annemie Turtelboom van Justitie en Federaal Procureur des Konings

Johan Delmul le in de zaak met als not i t renummer FD66.99.2111 (federaal Parket)(12 blz.) :

S tuk  12 :  Br ie f  d .d .5  mei2015 van mrn is te rvan jus t i t ie  Koen Geens aan aan A.M.L .  van  Roo i jen

J.E.M. van Rooi j  van Nunen (1 blz.) ;
Stuk 13: Besluií d.d. 6 maart 2015 van de Vlaamse Overheid betreffende de definitieve vaststelling

GïfrGfg"*estetijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Closing the Circle" in Houthalen-Helchteren (33 blz.);
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Stuk 14: Br ief  d.d. 4 juni  2015 (zaaknummer SHE 15/973) van administrat ief  medewerker dhr.  P.T.M.
Peeters van de rechtbank Oost-Brabant namens een anonieme griffier ondertekend (1 blz.);
Stuk í5:  Uitspraak d.d. 8 januari2014 in zaaknummer: SHE 13/3985 van mr. B. A J.  Zi j lstra,  rechter,
in aanwezigheid van gr i f f ier mr. D.M. Manie van de rechtbank Oost-Brabant (5 blz.) ;
Stuk 16: Akte van woonst d.d. 28 mei 2015 van A.M.L. van Rooi j  opgemaakt door gemacht igd
ambtenaar Christel  Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz. .) ;
Stuk 17. Akte SAMENSTELLING VAN GEZIN d.d. 28 mei2015 opgemaakt door gemacht igd
ambtenaar Christel  Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.) ;
Stuk 18: Kennisgeving d.d. 15 september 2014 van Gri f f ier-Hoofd van dienst K. MOREL, correct ionele
gnff te,  van het Hof van Beroep te Antwerpen in de zaak met als nummer:20141RP11'15 (2 blz ' ) ;
Stuk 19: Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref:  20141PGN2192) van procureur des konings M. Van de
Werf aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te Antwerpen (1 blz.);

Stuk 20: Uitnodigingsbrief d.d. 20 mei 2015 (zaaknummer: SHE 151203) van de rechtbank Oost-
Brabant aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.) ;
Stuk 21 :  Uitnodigingsbrief  d.d. 12 mei 201 5 (zaaknummer: SHE 1 5129) van de rechtbank Oost-

Brabant aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.) ;
Stuk 22: Rouwkaart  van het overl i jden van Henk Fit ters te Elshout op 23 mei2015 (1..blz ' ) ;

SIgLe Brief  d.d. 5 juni  2015 van administrat ief  medewerker mw. A.W.H.J. van Schi jndel in opdracht

uan f'et ger"chtsbestuur rechtbank Oost-Brabant, namens deze klachtencoórdinator mw. mr. W'E.

(Wietske) Di jkstra, aan A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Rooi j  van Nunen. Hazendansweg 36A, 3520

Zonhoven (1 blz.) ;

2e Strafaanqifte:

Onze bi j  aangetekende br ief  d.d. 7 juni  2015 (kenmerk: EKC/PvD/07062015iaan9)
gedane strafaangifte bij U tegen:

mw. Mirian Fransen coórdinator bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch;

- iFe .s"no*mar" ,s ,admin is t ra t ie fmedewerkerb i jhe tGerechtshof ,s -Her togenbosch;b i j
-  de behandelend qr i f f ier in de zaak met kenmerk: Wr.229-05-2015, welke op 12 juni  2015

om 11.30 uur ter z i t t ing wordt behandeld, maar waarvan het gerechtshof de naam weigert

door te geven;

met onderliggende stukken 1 ïtm 23 aan Íeitelijke en wettelijke onderbouw hieronder ingelast in de

volgende l ink met deePl inks:

Bi ibehorende Stukken:

Stuk 1: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan

Van Rooi jAdrianus (7 blz.) ;
Stuk 2: Arrest d.d. 26 rnet 2015, rolnummer: 2015iAR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan

Van Nunen Johanna (7 blz.) ;
Stuk 3: Arrest d.d. 26 rnei 2015, rolnummer: 2015/AR/864, van Hof van beroep van Antwerpen aan

Van Rooi jAdrianus (7 blz.) ;
Stuk 4: Arrest d.d. 26 rnei 20'15, rolnummer: 2015/AR/864, van Hof van beroep van Antwerpen aan

Van Nunen Johanna (7 blz.) ;
stuk 5: Authentieke a[i-e BEWTJS VAN BEWONING op 28 mei 2015 opgemaakt door gemachtigd

arnbtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz');

Stuk 6:Authent ieke akte AFGEVOERD-VERLIES VAN VERBLIJFSRECHT op 28 mei2015

ó!ffiaakt door gemachtigd ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.);

Sïit Z: Met Van Rooij Adrianis gesloten geregistreede huurovereenkomst voor de woning op het

áOiàs Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (6 blz.);
Stuk g: Blz.  1,2,62,Á3 en 64 met bi jbehorende bewijstukken van aangetekende verzending van het

verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 5 december 2014 (kenmerk: AvRV05122014lVZ) aan

verantwoordelijk minister Jan Jambon (N-VA) van Binnenlandse Zaken en directeur-generaal

Jacques Wirtzbi l  FOD Binnenlandse Zaken Instel l ingen en Bevolking (7 blz.) ;

Stuk 9: Br ieven à.d. 2 apri t  2015 van de Raad van State aan VAN ROOIJ, Adrianus en VAN NUNEN

Johanna met nummer GlA215424 lX- 16196 (2blz ') ;f ,:{
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Stuk 10: Br ief  d.d. 27 mei2015van auditeur l r is Verheven van de Raad van State aan VAN ROOIJ,
Adrianus en VAN NUNEN Johanna (1 blz.) ;
Stuk 11:verzoekschri f td.d. 1 apri l  2012van het Ecologisch Kennis Centrum BV, Corswarem NV, e.a.
aan verantwoordelijk minister Annemie Turtelboom van Justitie en Federaal Procureur des Konings
Johan Delmul le in de zaak met als not i t ienummer FD66.99.2111 (federaal Parket)(12 blz.) :
S tuk  12 :  Br ie f  d .d .5  mei2015 van min is te rvan jus t i t ie  Koen Geens aan aan A.M.L .  van  Roo i jen
J.E.M. van Rooi j  van Nunen (1 blz.) ;
Stuk 13: Beslui t  d.d. 6 maart2015 van de Vlaamse Overheid betreffende de def ini t ieve vaststel l ing
vàn het gewestel i jk ruimtel i jk ui tvoeringsplan "Closing the Circle" in Houthalen-Helchteren (33 blz ') ;
Stuk 14: Br ief  d.d. 4 juni  2015 (zaaknummer SHE 15/973) van administrat ief  medewerker dhr.  P.T.M.
Peeters van de rechtbank Oost-Brabant namens een anonieme griffier ondertekend (1 blz.);
Stuk 15: Uitspraak d.d. 8 januari2Ol4 in zaaknummer:SHE 13/3985 van mr. B. A J.  Zi j lstra,  rechter,

in aanwezigheid van gr i f f ier mr. D.M. Manie van de rechtbank Oost-Brabant (5 blz.) ;
Stuk 16:Akte van woonst d.d. 28 mei 2015 van A.M.L. van Rooi j  opgemaakt door gemacht igd

ambtenaar Christel  Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz. .) ;
Stuk í7:Akte SAMENSTELLING VAN GEZIN d.d, 28 mei 2015 opgemaakt door gemacht igd

ambtenaar Christel  Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz ' ) ;
Stuk 18: Kennisgeving d.d. 15 september 2014 van Gri f f ier-Hoofd van dienst K. MOREL, correct ionele

$lf f ie,  van het Hof van Beroep te Antwerpen in de zaak met als nummer:20141RP1115 (2 blz.) ;
ótuk tg,  Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref:  2O14|PGN2192) van procureur des konings M. Van de

Wert aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te Antwerpen (í blz.);

Stuk 20: Uitnodigingibr ief  d.d. 20 mei 2015 (zaaknummer: SHE 15/203) van de rechtbank Oost-

eiàbànt aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz ' ) ;
Stuk 21: Uitnodigingsbrief  d.d. 12 mei 2015 (zaaknummer: SHE 15/29) van de rechtbank Oost-

Brabant aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.) ;
Stuk 22: Rouwkaart  van het overl i jden van Henk Fit ters te Elshout op 23 mei 2015 (1..blz ' ) ;

Stuf Zg, Br ief  d.d. 5 juni  2015 van administrat ief  medewerker mw. A.W.H.J. van Schi jndel in opdracht

u"n f*t g"r"chtsbestuur rechtbank Oost-Brabant, namens deze klachtencoórdinator mw. mr. W-E'

(Wietske) Di jkstra, aan A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Rooi j  van Nunen. Hazendansweg 364, 3520

Zonhoven (1 blz.) ;

3e Strafaangifte:

Onze bij aangetekende brief d.d. 7 juni 2015 (kenmerk: EKC/AvR/JvN/070620151aan9)
gedane strafaangifte bij U tegen:

Ronnv GOETHALS hoofdgriffier bij het Hof van beroep te Antwerpen;
GJELTMANS, de griffier Éij het Hóf van beroep te Antwerpen die in strijd met Art 40 Ger' W.

Oe uafsef ';f opg"raáXt" arresten d.d. 26 mei 2015 van Mr. B. LUYTEN (Eerste Voorzitter),

Mr. J. M. WETIELS (voorzitter) en Mr. M. VAN ROMPAY (voorzitter), Eerste Kamer, van het

Hof van beroep te Aniwerpen in de zaken met de rolnummers: 2015/AFi"/865 en 2015/ARy864

heeft voorbereid en betekend.
- V. VRIENS , de griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep te Antwerpen die in strijd met

Art  40 Ger. W. dé door gr i f f ier G. VELTMANS valsel i jk betekende arresten d.d. 26 mei2015

van Mr. B. LUYTEN (Eeiste Voorzitter), Mr. J. M. WETSELS (voorzitter) en Mr, M. VAN

ROMpAy (voorzitter), Eerste Kamer, van het Hof van beroep te Antwerpen in de zaken met

de rotnummers: 2015/ARy865 en 2015/ARy864 heeft  verstuurd aan Van ROOIJ Adrianus en

Van NUNEN Johanna, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven'

met onderliggende stukken 1 tlm 24 aan feitelijke en wettelijke onderbouw hieronder ingelast in de

volgende l ink met deePl inks:

t{

Biibehorende Stukken:

Stuk 1: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/865, van

Van Rooi jAdrianus (7 blz.) ;
Stuk 2: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/865, van

Van Nunen Johanna (7 blz.) ;

Hof van beroeP van AntwerPen aan

Hof van beroep van AntwerPen aan
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Stuk 3: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/864, van Hof van beroep van Antwerpen aan
Van Rooi jAdrianus (7 blz.) ;
Stuk 4: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/ARÍ864, van Hof van beroep van Antwerpen aan
Van Nunen Johanna (7 blz.) ;
Stuk 5: Authent ieke akte BEWIJS VAN BEWONING op 28 mei 2015 opgemaakt door gemacht igd
ambtenaar Christel  Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.) ;
Stuk 6:Authent ieke akte AFGEVOERD-VERLIES VAN VERBLIJFSRECHT op 28 mei2015
opgemaakt door gemacht igd ambtenaar Christel  Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.) ;
Stuk 7: Met Van Rooij Adrianis gesloten geregistreede huurovereenkomst voor de woning op het
adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (6 blz.);
Stuk 8: Blz. I , 2, 62, 63 en 64 met bijbehorende bewijstukken van aangetekende verzending van het
verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 5 december 2014 (kenmerk: AvRÍ05122014N2) aan
verantwoordelijk minister Jan Jambon (N-VA) van Binnenlandse Zaken en directeur-generaal
Jacques Wirtz bi j  FOD Binnenlandse Zaken Instel l ingen en Bevolking (7 blz.) ;
Stuk 9: Br ieven d.d. 2 apri l  2015 van de Raad van State aan VAN ROOIJ, Adrianus en VAN NUNEN

Johanna met  nummer  G|A215424 lX-  16 '196 (2  b lz . ) ;
Stuk 10: Br ief  d.d. 27 mei 2015 van auditeur l r is Verheven van de Raad van State aan VAN ROOIJ,
Adrianus en VAN NUNEN Johanna (1 blz.) ;
Stuk 11. verzoekschri f td.d. 1 apri l  2012van het Ecologisch Kennis Centrum BV, Corswarem NV, e.a.

aan verantwoordelijk minister Annemie Turtelboom van Justitie en Federaal Procureur des Konings
Johan Delmul le in de zaak met als not i t ienummer FD66.99.2111 (federaal Parket)(12 blz ') :
Stuk 12: Br ief  d.d. 5 mei2015 van minister van just i t ie Koen Geens aan aan A.M.L. van Rooi j  en
J.E.M. van Rooi j  van Nunen (1 blz.) ;
Stuk 13: Beslui t  d.d. 6 maart 2015 van de Vlaamse Overheid betreffende de def ini t ieve vaststel l ing

uan net ge*estel i jk ruimtel i jk ui tvoeringsplan "Closing the Circle" in Houthalen-Helchteren (33 blz.) ;

Stuk 14: Brief d.d. 4 juni 2015 (zaaknummer SHE 151973) van administratief medewerker dhr. P.T.M.

Peet,ers van de rechtbank Oost-Brabant namens een anonieme griffier ondertekend (1 blz.);
Stuk 15: Uitspraak d.d. 8 januariZQl4 in zaaknummer: SHE 13/3985 van mr. B. A J.  Zi j lstra,  rechter,

in aanwezigheid van gr i f f ier mr. D.M. Manie van de rechtbank Oost-Brabant (5 blz.) ;
Stuk 16:Akte van woonst d.d. 28 mei2015 van A.M.L. van Rooi j  opgemaakt door gemacht igd

ambtenaar Christel  Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz ' . ) ;
Stuk 17: Akte SAMENSTELLING VAN GEZIN d.d. 28 mei 20'15 opgemaakt door gemacht igd

ambtenaar Christel  Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.) ;
Stuk 1B: Kennisgeving d.d. '15 septémber 2014 van Griffier-Hoofd van dienst K. MOREL, correctionele

@, *n fret Hóf vaÀ Beroep te Antwerpen in de zaak met als nummer:20141RP1115 (2blz-);

ótrk ig '  Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref:  2O14|PGN2192) van procureur des konings M. Van de

Werf aun procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te Antwerpen (1 blz.);

Stuk 20: Uitnodigingsbrief  d.d. 20 mei 2015 (zaaknummer: SHE '151203) van de rechtbank Oost-

Brabant aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.) ;
Stuk 21: Uitnodigingsbrief  d.d. 12 mei 2015 (zaaknummer: SHE 15/29) van de rechtbank Oost-

Brabant aan A.ÍW.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.);
Stuk 22: Rouwkaart  van het overl i jden van Henk Fit ters te Elshout op 23 mei 2015 (1 blz.) ;

StuL ZS' Br ief  d.d. 5 juni  20i  5 van administrat ief  medewerker mw. A.W.H.J. van Schi jndel in opdracht

Gï f'et gerechtsbestuur rechtbank Oost-Brabant, namens deze klachtencoórdinator mw. mr. W.E.

(Wietske) Di jkstra, aan A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Rooi j  van Nunen. Hazendansweg 364' 3520

Zonhoven (1 blz.) ;
Stuk 24: Bewqs van ontvangst van brief d.d. 1 juni 2015 aan hoofdgriffier Ronny Go_ethals van het Hof

uan Oe-ep te Antwerpen in de zaken met de rolnummers: 20'15/AR/865 en 2015/ARy864 (1 blz')

Bovengenoemde drie strafaangiften (met deeplinks aan bijbehorende stukken) kunt u lezen bij de

Europese De Groenen (www.deqroenen.eu) op internet in de volgende l ink:

Wrj  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud als herhaald en ingelast te

beschouwen.

vr

zolanq-er-qeen-belqische'identiteitskaart-wordt-verstrekt
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Het zijn de volgende personen (voor foto's zie hierboven)

- Burgemeester Johny De Raeve (OpenVld);
-  Schepen Krist ien $mets (CD&V);
-  Schepen Henri  Schraepen (OpenVld);
-  Schepen Bram De Raeve (OpenVld);
-  Schepen Jules Achten (OpenVld);
-  Schepen Christ ine Bernaert  (OpenVld);
-  Schepen Eric Vos (VOLUIT Zonhoven)
- Schepen Ria Hendrikx (OpenVld);
- Gemeentesecretaris Bart Telen;

die verantwoordel i jk en aansprakel i jk z i jn dat A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen vanai 2810812013
zijn uitgeschreven uit het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische
Rijksregister. Het gevolg hiervan is:

-  dat A.M.L. van Rooi i  vanaf 28108/2013 niet meer in Belgiê, niet  meer in Nederland, niet  meer
in Europa en niet meer elders in de wereld staat ingeschreven in enig bevolkingsregister van
een gemeente of Rijksregister van een land;

- dat J.E,M. van Nunen, de echtgenote van A.M.L. van Rooi j ,  staat ingeschreven in de woning
op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), de woning waarvan
A.M.L. van Rooi j  de eigenaar is.

Dit betekent dat bovengenoemde negen op de foto zichtbare personen van de gemeente Zonhoven
met hun op 2810812013 gedane uitschrijving het vanaf 5 juli 1979 voor de Wet en Rooms-katholieke
getrouwde paar A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen jur idisch heeft  gescheiden tegen hun wi l  in.

Bram De Raeve. Jules Achten. Christine Bernaert. Eric Vos. Ria Hendrikx en qemeente-

ffi van de qemeente zonhoven. als ook de opvolqende fnlnislers Annemie
Turtelboom. Joël le Mi lquet en Jan Jambon van Binnenlandse Zaken. onmiskenbaar
verantwoordel i ik en aansprakel i ik.

Dit  betekent ook dat burgemeester Johny De Raeve, de schepenen Krist ien Smets, Henri  Schraepen,
Bram De Raeve, Jules Achten, Christine Bernaert, Eric Vos, Ria Hendrikx en gemeentesecretaris Bart

Telen van de gemeente Zonhoven, als ook de opvolgende ministers Annemie Turtelboom, Joël le

Milquet en JaÀ Jambon van Binnenlandse Zaken, onmiskenbaar verantwoordel i jk en aansprakel i jk z i jn

uooi het feit dat als gevolg daarvan met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de politie

Oost-Brabant, namens deze hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker
Handhaving T. (Tina) Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logistics B.V',
postbus 134, 5490 AC Sin6Oedenrode, namens deze Rob van den Witteboer,  op 29 januari2015 in

12of 13 containers aan eigendommen van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van

Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum

e.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en de pol i t ieke

partij De Groenen (afdáling Sint-Oedenrode)zijn gestolen, waarvoor zijn zoon A.A.H. van Rooij en zijn

vriendin K.T Driessen maar liefst 1,45..97@-(voor 12 containers) of 158.278.- EURO (voor 1 3

containers)aan opslagkosten moéten betalen anders worden die vernietigd. Voor feitelijke onderbouw

verwijzen wij u naar ons hieronder ingelaste sommatieverzoek d.d. 24 iuni 2015 (kenmerk: EKC/

24062015/Hêeres)aan Korpschef Frans Heeres van de politie Oost-Brabant, postbus 90163, 5200

MS Den Bosch (Nederland), waarvan u de vier ontvangstbevestigingen vindt bijgevoegd (Stuk 5).

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

Ons kenmerk: EKC/2406201 S/Heeres

ffif
t " " }

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

Datum: 24 iuni 2015

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

1. De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, namens deze
hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben van de
gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode,
namens deze Rob van den Witteboer, op 29 januari 2015 in 12 oÍ 13 containers gestolen eigendommen
van eigenaarA.M.L. van Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en
Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode)
oer direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van
Rooij op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken
voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterl i ik oo 25 iuni 2015 moeten staan.

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

- A.M.L. van Rooii op het adres: federaal procureur des konings Fredéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel, waartoe u op grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht
bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-
Oedenrode vana'f 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;

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

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

-  ÉetEcóloqisch KennisCentrumB.V. ,metondernemingsnummer:  
'160901 11,vanaf  5maart1998

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

adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
- Stichtinq Administratiekantoor van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer17154479,

vanaf 5 maart í 998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
- Politieke Groeperinà De Gioenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het

adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);
en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooU@gmal.com en a.vanrooii4S@gmal.com en
de.groenen.belgle@omail.com oo uiterl i ik 25 iuni 201 5 schrifteli jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan

op ZO iuni ZOf á teóén tiorpschef Franè Heeres van de polit ie Oost-Brabant, zijn hulpofficier Seggai en de in dit

son'rnatieverzoek genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen strafaangifte

worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1'

1000 BrJssel (Aetóie) met een afschrift van die strafaangifte aan de Hoofdofficier van Justitie mr. F.K.G.

Westerbeke van het landeli jk parket, Posthumalaan74,3072 AG Rotterdam. Ter onderbouwinq van die

strafaanqifte zal dit sommatieverzoek worden overleqd.

Dit sommatieverzoek bevat 16 's met 4 stukken (4 blz.), totaal met 4 tabs: 24 blz.

Geachte Korpschef Frans Heeres van de politie Oost-Brabant,

De volgende natuurlijke personen en rechtspersonen:

1. Van Rooii, Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de

gemeente Smt{edenrode vanaf 29 augustus 20'13 niet meer als wonende staat geregistreerd in het

[evolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op
grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht bent om de voor hem bestemde (aangetekende)

brieven te versturen aan federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,

Wolstraat 66 bus 1 , 1000 Brussel (Belgie);



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

Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
3. Campins en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,

gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
4. Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V., met ondernemingsnummer: 160901 11 , vanaf 5 maart 1998

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

adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
6. Stichtinq Administratiekantoor van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer17154479, vanaf

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

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

berichten u hierbij dat in uw opdracht uw hulpofficier Seqqai van de polit ie Oost-Brabant op 29
januar i  20 '15,  omstreeks 1 '1.45 uur ,  in  de bedr i j fswoningen op het  adres 

' t  Achterom 9-9A,  5491 XD te

Sint-Oedenrode en bijbehorende bedrijfsgebouwen is geweest, als ook op de percelen sectie P 525,

P526,  P 508,  P 509,  P 510 en P 516 en P 517 (zo 'n 6 hectare)waarvan A.M.L.  van Rooi j

(ondergetekende) de e igenaar is  met  de wetenschap en voorkennis dat  de huurders A.A.H.  van Rooi j

en K.T.  Dr iessen a l  op 2 l  januar i  2015 het  pand hadden ver laten en de s leute ls  aan e igenaar A.M.L.

van Rooij hadden gegeven (Stuk 1 en Stuk 2). Uw hulpofficier Seggai heeft dat in uw opdracht

gedaan zonder voorafqaande toestemminq van eioenaar A.M.L. van Rooii waarmee uw

hulpofficier Seggai zich onmiskenbaar schuldig heeft gemaakt aan huisvredebreuk. Over

huisvredebreuk staat op wikipedia letterl i jk het volgende geschreven:

Huisvredebreuk

Onder huisvredebreuk wordt verstaan het binnendrinqen van een wonino of besloten lokaal (biivoorbeeld

een winkel o,f ho,recabedriif l  of erf of daarin verbli iven zonder de toestemminq en teqen, dg wil van de

eiqenaar of qebruiker. Huisvredebreuk is in Nederland een 1flgg[ii! dat straÍbaar is gesteld in het Wetboek

van Strafrecht onder artikel 138 Sr en valt in een specifieke categorie misdrijven tezamen met
toXuat*eO"Or"uf ten aanzien van een lokaal bestemd voor de openbare dienst (art. 139 Sr) en sinds 1993

computervredebreuk (art. 1 38ab Sr).

Wetsartikelen huisvredebreuk en uitleq

Artikel 138 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht:
1-riU dierÍt Oe woning ót het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechteli jk binnendringt

oÍ, wederrechteli jkàldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende

aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de

derde categorie.
2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels' van een

vàlse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten

gevotge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde

tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
3. tÁdien nij bLOreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

4. Óe in het eerste en derde l id bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd'

indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen'

t
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Uw hulpofficier Seqqai heeft daarmee in uw opdracht bewust huisvredebreuk gepleegd met het

vooËiffi doel rnet de hulp van de sterke arm door een grote criminele organisatie onder

aanstur ing van:
- d 'hr.  Ronald Veen h.o.d.n. naamloze vennootschap SNS Bank N.V.,  Croeslaan 1 3521 BJ

Utrecht. en
- dhr. R.C.M. Treffers h.o.d.n. Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders B.V.

Drielandendreef 38, 3845 CA Harderwijk;
in opdracht van verantwoordelijk ambtenaar T. (Tina) Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode

zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij door Van Kaathoven Logistics B.V

alle eigendommen (waaronder verlrouwelijke dossiers van onder meer cliënten van het Ecologisch

KenniJ Centrum B.V.) te stelen uit de bedrijfswoningen op het adres 't Achterom 9 en 9A, 5491 XD

Srnt-Oedenrode van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, zi jn

bedri jven Camping en Éensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding

('-/ 
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8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en de pol i t ieke part i j  De Groenen (afdel ing
Sint-Oedenrode),  waarna op 1B februari  2015 door B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,5491 XA Sint-
Oedenrode vrii van al deze in opdracht van de oemeente Sint-Oedenrode door Rob van den
Witteboer qestolen eiqendommen de bedri j fswoningen op het adres' t  Achterom 9-9A, 5491 XD
Sint-Oedenrode, bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende percelen sectie P 525, P526, P
508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (zo'n 6 hectare),  inclusief de br ievenbussen. zi jn gestolen
van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  waarin zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen in de
gemeentelijke basisadministratie (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode als wonende staat
ingeschreven op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en de bedrijven Camping en
Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. bij de kamer van koophandel als gevestigd op de
adressen 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode staan ingeschreven en waarbij de politieke partij
De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) bij de gemeente Sint-Oedenrode staat ingeschreven als
gevestigd op het adres 't Achterom 9, 549'1 XD Sint-Oedenrode.

Hiermee heeft uw hulpofficier Seqqai in uw opdracht en onder uw verantwoordelijkheid samen met
Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben en haar toezichthouders fl[.-.lCraane en
J.F.M. Vlemminx van de gemeente Sint-Oedenrode zich onmiskenbaar schuldig gemaakt aan gQ
qrootste eioendomroof ooit uit de Nederlandse en Europese qeschiedenis, welke de gemeente
Sint-Oedenrode op valsel i jke gronden heeft  laten betekenen aan de voormal ige huurders A.A.H. van
Rooi j  en K.T. Driessen, door hen met behulp van een valsel i jk opgemaakt betekend exploot d.d.22
juni2015 voor maar l iefst  145.974.- EURO (voor 12 containers) of 158.278,- EURO (voor '13
containers) af te persen. Voor feitelijke onderbouw laten wij u hierbij onze bij aangetekende brief d.d.
29 april 20í 5 (kenmerk: AvFVJvN/29042015/Som) verstuurde sommatie aan Van Kaathoven Logistics
8.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode toekomen, waarvan u de aanheÍ op de eerste pagina

hieronder vindt ingelast:

rKs Aangetekend verstuurd

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.
Corr. Adres: Hazendansweg 364,
3520 te Zonhoven (België)

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

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

Zonhoven: 29 aoril 2015

Sommatie aan Van Kaathoven Logistics 8.V., namens deze algemeen directeur Rob van Kaathoven, om op
grond van de inhoud van dit schrijven vóór uiterl i ik 5 mei 2015 te hebben beslist:

l. dat de in 1 2 of 1 3 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen eigendommen van
A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal
'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting
Administratiekantoorvan Rooij Holding B.V. en de polit ieke Parti j De Groenen na 30 april 2015

niet worden vernietigd of verkocht.

l l . dat de in 12 oÍ 13 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen eigendommen van

A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal
'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting _
Administratiekantooi van Rooij Holding B.V. en de polit ieke Parti j De Groenen vóór uiterl i ik 9

mei 2015 zijn teruggebracht op de plaats waar Van Kaathoven Logistics B.V. deze

eigenOommen heeft gestolen, te weten op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom

van A.M.L. van Rooij, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan

worden weggehaald.

l l l . dat door Van Kaathoven Logistics B.V. alle bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen,

zijn gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum B.V.'

Ván Rooij UótOing ti.V., Sticnting Administratiekantoor van Rooij Holding 8.V., cliënten van het

Ecologisóh Kennis Centrum 8.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en

Pensionstal 'Dommeldal', zi jn polit ieke parti j  De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden

en alle overige daaraan verbonden slachtoffers, vanaf 29 ianuari 201 5 (de dag van het stelen)

e schade (zowel materieel en immaterieel) zal waarvan de hooqte zal

/ '
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worden bepaald door een in Nederland erkende deskundige.

ln geval vóór uiterl i ik 5 mei 2015 niet positief is beslist op deze sommatie zal tegen Van Kaathoven
Logistics 8.V., haar algemeen directeur en haar werknemer Rob van den Witteboer strafaangifte worden
gedaan. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van deze sommatie worden overlegd.

Deze nadere stukken bevatten 133 pagina's met bijbehorende stukken A Um Q (91 blz.), totaal: 224b12..

Voor de inhoud van onze bij aangetekende brief d.d. 29 april 2015 verstuurde sommatieverzoek
verwijzen wij u naar de volgende link op internet:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2015-sommatie-teruqbrenqen-containers-aan-
f i rma-van-kaathoven-si nt-oeden rode. pdf

Wij  verzoeken u kennis te nemen van de gehele inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te
beschouwen.

Op grond van de in ons sommatieverzoek d.d. 29 april2015 (kenmerk: AvR/JvNl2gO4zO1S/Som)
genoemde feiten hebben wij Van Kaathoven Logistics B.V., namens deze algemeen directeur Rob
van Kaathoven, gesommeerd om vóór ui ter l i ik 5 mei 2015 te hebben besl ist :

l. dat de in 12 of 'l 3 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen eigendommen van A.M.L.
van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal 'Dommeldal',

Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij
Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen na 30 april 2015 niet worden vernietigd of verkocht.

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

Ecologisóh Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij
Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen vóór uiterliik 9 mei 2015 zijn teruggebracht op de
plaats waar Van Kaathoven Logistics B.V. deze eigendommen heeft gestolen, te weten op de
parkeerplaats van het perceel p SZO in eigendom van A.M.L. van Rooij, zodanig afgesloten en/of
van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald.

lll. dat door Van Kaathoven Logistics B.V. alle bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn
gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van
Rooij Holding 8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 8.V., cliënten van het
Ecológisch Kennis Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en Pensionstal
'Dommeldal', zijn politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle overige
daaraan verbonden slachtofferó, vanaf 29 ianuari 2015 (de dag van het stelen) aangerichte schade
(zowel materieel en immaterieel) zal vergoeden, waaryan de hoogte zal worden bepaald door een in
Nederland erkende deskundige

met de mededel ing dat in gevalvóór ui ter l i ik 5 mei 2015 niet posi t ief  is besl ist  op deze sommatie

tegen Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  haar algemeen directeur en haar werknemer Rob van den

Wltteboer strafaangifte wórden gedaan, waarbij ter onderbouwing van de strafaangifte een kopie van

deze sommatie worden overlegd, welke wij om die reden op internet hebben laten zetten, waarmee

die voor iedereen toegankelijk is en derhalve ook voor degenen die dit strafrechtelijk gaan

onderzoeken.

Van Kaathoven Logistics B.V. heeft geweigerd om uitvoering te geven aan onze bij aangetekende

brief d.d. 29 aprit ZÓt S lXenmerk: AvR/JvN 129042015/Som) gedane sommatie daar hij heeft

gehandeld met instemming van de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de politie Oost-

Brabant, namens deze huipofficier Seqqai, op een beschikking gericht tegen de huurders A.A.H. van

Rooij en K.T. Driessen Oiè net pand al hadden verlaten en de sleutels al eerder hadden overgedragen

""n 
êig"n""r  A.M.L. van Rooi j  (Stuk 1 en Stuk 2).  Wat dat voor ons en ons gezin al lemaal tot  gevolg

heeft  gehad kunt u lezen in onze hieronder ingelaste sommatie d.d.22juni 2015 (kenmerk:

ÊKClr2O62O1s/SOM) aan het openbaar lichaam De Gemeente Sint-Oedenrode, namens deze

secretaris F. Schriever, zetelend te Sint-Oedenrode aan de Burgemeester Wernerlaan 1 ,5492GD
Sint-Oedenrode, waarvoor wij Van Kaathoven Logistics B.V., haar algemeen directeur Rob van

Kaathoven en haar werknemer Rob van den Witteboer mede verantwoordelijk en aansprakelijk

houden, welke U hieronder vindt ingelast en die de gemeente Sint-Oedenrode op 23 juni  2015 (10.17

uur) per 'fax 0413 478060 heeft ontvangen (Stuk 4):

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

Verstuurd per fax 0413-478060

Aan: Het openbaar l ichaam
De Gemeente Sint-Oedenrode.
namens deze secretaris F. Schriever
Zetelend te Sint-Oedenrode aan de
Burgemeester Wernerlaan 1,
5492 GD Sint-Oedenrode
(e-mai l  :  info@sint-oedenrode^nl)

Datum:  23 jun i2015
Ons kenmerk: EKC/2306201 5/SOM/SNS

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

1. Het oo verzoek van het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-Oedenrode op 22 juni 2015 valseli jk
betekende exploot aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op hun huidige woonadres te Diessen p1

direct nietig te verklaren en dat op uiterl i ik 25 iuni 2015 met deunrvaardersexploot te hebben laten
betekenen aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op hun huidige woonadres te Diessen.

2. Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode te verplichten dat per direct moet worden beslist op

ons Dezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvR/JvN/2203201518.2) omdat burgemeester en
wethouders van Sint-Oedenrode op grond van artikel 7:10, eerste l id, van de Algemene wet
bestuursrecht daarop vóór uiterl i ik 18 iuni 2015 een besluit hadden moeten hebben genomen.

3. Aan Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134,5490 AC SinGOedenrode, namens deze Rob van den
Witteboer, opdracht te qeven om de door hem op 29 januari 2015 in 12 of 13 containers gestolen

eigendommen van eigenaar A.M.L. van Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn

nàOrilven Camping en Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding

8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling

Sint-Oedenrode) oer direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom

van A.M.L. van Rooij op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten_ - _
en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterl i ik op 25 iuni 2015

moeten staan.

Met de sommatie om op uiterl i ik 25 iuni 2015 dat schrifteli jk te hebben bevestigd aan de volgende zeven

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

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

Wolstraat 66 bus 1 , 1000 Brussel, waartoe u op grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht

bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-

Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het bevolkingsregister

van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;
- J.E.M. Jan Nunen op het adres: 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) omdat zi1 daar

als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

- bampino eÀ Pensionstál "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 '
ge"estigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-oedenrode (Nederland);

- Éet Ecóloqisch Kennis Centrum 8.V., met ondernemingsnummer: 160901 11,vanaf 5 maart 1998

gevest gd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
- Van Ro--oii ttotOino 9.V., met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het

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

vanaf S raa.t-i6A geuestlgd op f 'et adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
- politieke Groeperiná De Gioenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het

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

en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooii@qmql.Qpm en a.vanrooij4S@gmal'com en

de.groenen.belo"ie@qmail.com op uiterl i ik 2S iuni 2ó1S schrifteli jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan

op 26ïrni 20i5 tegen de in dit sommatieverzoek genoemde natuurli jke personen en rechtspersonen

strafaangrfte *orden gedaan bij federaal procureur des konings Frederic Van Leeuw, Federaal Parket' Wolstraat

66 bus t , f OOO Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan de Hoofdofficier van Justit ie mr.

F.K.G. Westerbeke van het ian'deli jk parket, Posthumalaa n 74,3072 AG Rotterdam. Ter onderbouwinq van die

strafaanqifte zal dit sommatieverzoek worden overleod.

' s m e t 3 s t u k k e n ( 3 b | z . ) , t o t a a l m e t 3 t a b s : 1 7 b | z .
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Geachte verantwoordeli ik secretaris F. Schriever van het ooenbaar l ichaam De oemeente Sint-
Oedenrode,

De volgende natuur l i jke personen en rechtspersonen:
L Van Rooii. Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de

gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op
grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht bent om de voor hem bestemde (aangetekende)
brieven te versturen aan Íederaal procureur des konings Frederic Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolst raat66 bus 1,  1000 Brussel (Belg ie) ;

2. Van Nunen. Johanna Elisabeth Maria, die in de Gemeenteli jke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode geregistreerd moet staan als wonende op het adres't
Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

4. Het Ecoloqisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: '16090111,vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

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

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

hebben bij brief d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvRi./JvN/22032015/BZ) een bezwaarschrift ingediend

tegen de op 1 1 februar i  2015 b i j  br ie f  d.d.  9 februad 2015 (nummer:  184968) verstuurde beschikk ing

bestuursdwang aan de naamloze vennootschap SNS Bank N.V., Croeslaan 1 3521 BJ Utrecht van

burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, waarvan u de aanhef op de eerste pagina

hieronder v indt  ingelast :

Voor de inhoud van ons gehele bezwaarschrift d.d. 22 maart2O15 verwtjzen wij u naar de volgende

l ink oo rnternet:

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

Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te

beschouwen.' .,i4
. t

EK9
Rooi j  en J.E.M. van Nunen 

A'M'L '  van

Vanaf  1 januar i  2011 wonende op hun
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 364
3520 Zonhoven (België) e.a.

Aantekenen

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

Zonhoven: 22 maart2O15

Ons kenm erk: AvRi/JvN/220320 I 5l BZ

Betreft:
Éezwaarschri f t  tegen de op 11 februari  2015 bi j  br ief  d.d. 9 februari  2015 (nummer: 184968)
verstuurde beschikking bestuursdwang aan de naamloze vennootschap SNS Bank N.V.,  Croeslaan
I 3521 BJ Utrecht van burgemeester en wethouders van sint-oedenrode.

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

(,/ .
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lngevolge ar t ike l  7:10,  eerste l id ,  van de Algemene wet  bestuursrecht  z i jn  burgemeester  en
wethouders van Sint -Oedenrode wet te l i jk  verp l icht  om vóór u i ter l i ik  18 iuni2015 een beslu i t  te
hebben genomen op ons bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvR/JvNlz2O32O1SlBZ) en
betreffend besluit te hebben verstuurd aan de volgende bezwaar makende natuurli jke persoon en
rechtspersonen op hun h ieronder aangegeven ju is te adressen:

1. Van Rooii. Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de
gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op
grond van art. 40 Ger. W. (België)wetteli jk verplicht bent om de voor hem bestemde (aangetekende)
brieven te versturen aan federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (België);

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

Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
3. Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,

gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD SintOedenrode (Nederland);
4.  Het  Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V. ,  met  ondernemingsnummer:  160901 11,vanaf  5 maart  1998

gevestigd op het adres't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
5. Van Rooii Holdinq B.V., met ondernemingsnummer: 171Q2683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het

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

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

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

dat de woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) door toedoen van
gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 als

ONBEWOOND staat geregistreerd in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het

Belgische Rijksregister en dat A.M.L. van Rooij zonder gekende woon- of verbli j fplaats in België

verbli jft is door de procureur des konings M. van de Werf van Antwerpen bij "betekeninq bericht op

onbekende woonst' d.d. 29 september 2014 aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene btj het

Hof van beroep te Antwerpen juridisch van kracht verklaard, waarvan u het bewijs hieronder vindt ingelast

(Stuk 1) .

PARKET
VAN DE

PROCUREUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING - ANTWERPEN

O.Ref:OW 576112014
Bureel R - telefoon: 03/257 9086
Contactpersoon : E=-[!1p!lS
U.Ref:  2014/PGN2192

Antwerpen, 29 Sep 2014

Bijlage : betekeninq bericht op onbekende woonst
(Conform art.40 GW)

Mijnheer de Procureur-generaal,

lk heb de eer Ued. hierbij uw gerechtsbrief dd. 16 Sep 2014 inzake de betekening op onbekende woonst
(Conform art. 40 GW) uitgaanáe van Hof van Beroep te Antwerpen (Kl), inzake Kennisgeving, bestemd

voor VAN ROOIJ ADRIANUS, thans zonder qekende woon- of verbli i fplaats, tot beschikking terug

te doen geworden, teneinde voeging bij het dossier.

De Procureur des Konings,
,/'

,/
M. Van Áe N6r4

,/ r' ./'/-54----"-
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Aan de Heer Procureur-generaal
bii het Hofvan Beroep
t.a.v. Griff ie
Kamer van Inbeschuldigingstell ing
Waalse Kaai
te 2000 ANTWERPEN

Met bovengenoemde feiten is juridisch waterdicht bewezen dat gemeentesecretaris F. Schriever van
de gemeente Sint -Oedenrode in onder l inge samenspanning met  burgemeester  en wethouders van
Sint-Oedenrode jegens de volgende zeven natuurli jke personen en rechtspersonen:

L Van Rooii. Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de
gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rrlksregister, met als gevolg dat u op
grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht bent om de voor hem bestemde (aangetekende)
brieven te versturen aan federaal procureur des konings Fréderic Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolst raat66 bus 1,  1000 Brussel (Belg ië) ;

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

Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
3. Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer

gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
4.  Het  Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V. ,  met  ondernemingsnummer:  '16090111,  vanaf  5 maart1 998

gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 549'l XD Sint-Oedenrode (Nederland);
5. Van Rooii Holdinq B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het

adres't Achterom 9A, 5491 XD SinfOedenrode (Nederland);
6. Stichtinq Administratiekantoor van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer:17154479, vanaf

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

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

zware grensoverschri jdende misdri jven heeft  gepleegd, waarvan al le schade zalworden verhaald op
het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-Oedenrode in geval burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode hun besluit op ons bezwaarschrift d.d. 22 maar|2015 (kenmerk: AvRyJvNl22O32015lBZ)
op ui ter l i ik 25 iuni  2015 niet hebben verstuurd aan bovengenoemde zeven bezwaar makende
natuurl i jke personen en rechtspersonen op bovengenoemde juiste adressen.

Met bovenoenoemde voorkennis heeft het openbaar lichaam De Gemeente Sint-Oedenrode,
zetelend aan de Burgemeester Wernerlaan 1,5492 GD Sint-Oedenrode onder aanstur ing van
gemeentesecretaris F. Schriever op 22 juni 20'15 een valselijk opgemaakt exploot laten uitgaan aan
de voormal ige huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen op hun huidige woonadres te Diessen (waar
in de aanzegging staat vermeld dat K.T. Driesen een aangetekend schri jven van 19 februari  2015
heeft ontvangen, wat niet het geval is) met de aanzegging dat de verschuldigde opslagkosten van de
12 of 13 containers (waarvoor maar l iefst  145.974.- EURO of í58.278,- EURO moet worden betaald),
waarin Van Kaathoven Logist ics B.V te Sint-Oedenrode al le eigendommen van A.M.L. van Rooi j  op
het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), van zijn echtgenote J.E.M. van
Rooi j  van Nunen, van zi jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis
Centrum B.V. (en vertrouwel i jke dossiers van haar cl iënten),  Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en van de politieke partij De Groenen (met haar
hooÍdzetel  in Utrecht,  afdel ing Sint-Oedenrode) heeft  gestolen, op ui ter l i ik 30 iuni  2015 moeten
hebben betaald en dat bij het in gebreke blijven daarvan tot vernietiging van de gestolen roerende
goederen van A.M.L. van Rooi j  op het adres' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),
van zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, van zi jn bedri jven Camping en Pensionstal
'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V. (en vertrouwel i jke dossiers van haar cl iënten),  Van
Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en van de pol i t ieke part i j  De
Groenen (met haar hoofdzetel in Utrecht, afdeling Sint-Oedenrode) zal worden overgegaan.

57035032 ,

. i\r 9\
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Op bovengenoemde aan de voormal ige huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen te Diessen
betekende va lse l i j k  exp loo t  d .d .22 jun i2015 hebben A.A.H.  van Roo i jen  K.T .  Dr iesen op22 jun i2015
(9.59 uur en 11.45 uur) de volgende hieronder ingelaste twee react ie e-mai lber ichten verstuurd aan
hiervoor verantwoordelijk ambtenaar mevr. T. Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode:

Als antwoord daarop heeft verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Sint-Oedenrode bij e-mail

d.d. 22juni 201 5 (  12:55 uur) let ter l i jk als volgt gereageerd.

Van : Ti na G ru ben < J,. Gttl bgfl í{! sinLrled gl l -qde, nl>
Datum: 22 iuni 2015 12:55:10 CEST
Aan :'J os va n Rooij' <joShuh I ti9 J.obSllr-r0il.a0,m>
Onderwerp: Antw.: L1 500731 bewijs sleutes ingeleverd
Geachte heer Van Rooij,

Ook deze mail hebben wij in goede orde ontvangen.

Vriendeli jke groet,
T. (Tina) Gruben
Coórdinator/ Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving
T 0413-481249
bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

From: ioskuh 1 983&)hotnrail.cam
To : t,g nLbgnQÊAL-o_gg Q nIggt.nl
Subject: Dossier L1 500731
Date:  Mon,  22 Jun 2015 09:59:56 +0200

Geachte mevrouw Gruben,

Zoals ik net telefonisch heb gemeld hier nog even een bevestiging per mail dat de brief van
gerechtsdeurwaarder m.b.t. dossier L1500731 geen betrekking heeft op mij (AAH van Rooij) en (KT Driessen)
Wij waren op de hoogte van de ontruiming op 29 januari 2015 daarom zijn wij per 26 januari 2015 niet meer
wonende op dat adres en hebben de sleutels op 26 januari 2015 dus teruggegeven aan huiseigenaar.

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

Echter zie ik dat deze brief ook is gericht aan eigenaar JEM van Nunen maar hier geen adres van bekend is,

deze heb ik wel voor u dit is namelijk:
Hazendansweg 364
3520 Zonhoven (België)

Graaq ontvanq ik een bevestiqinq van deze mail '

Met vriendeli jke groet,
Jos van Rooij En Kimbedey Driessen

Va n : Jos va n Roo i j I nrajtsjssku]rl983ghstrna{Jom l
Verzonden:  maandag 22 juni  2015 11:45
Aan: ïina Gruben
Onderwerp: 11500731 bewijs sleutes ingeleverd

Geacht mevrouw Gruben,

Hierbij stuur ik als toevoeging op vorige mail nog even de brieven met de bevestiging dat wij de sleutels voor de

ontruiming al ingeleverd nàOàen bij de eigenaar, hierin kunt u dus zien dat wij geen gerequireerden zijn in deze

zaak (Stuk 2 en Stuk 3). .

Zou u aub ontvangst van deze mail ook even wil len bevestigen

Met vriendeli jke groet,
Jos van Roor.1 & KimberleY Driessen

(/.
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Hiermee is het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat Van Kaathoven Logistics 8.V., te Sint-
Oedenrode op 29 januari 2015 in opdracht van verantwoordeliik ambtenaar T. (Tina) Gruben van
de qemeente Sint-Oedenrode al le eigendommen van A.M.L. van Rooi j  op het adres ' t  Achterom 9-
9A, 549'1 XD Sint-Oedenrode (Nederland),  van zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, van zi jn
bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V. (en vertrouwel i jke
dossiers van haar cl iënten),  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding
B.V., de politieke partij De Groenen (met haar hoofdzetel in Utrecht, afdeling Sint-Oedenrode) heeft
gestolen, zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooi j .

Hiermee is het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat op 29 januari 2015 Rob van den Witteboer
werkzaam bi jVan Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode in opdracht van
verantwoordeliik ambtenaar T. (Tina) Gruben van de qemeente Sint-Oedenrode zich
onmiskenbaar schuldig heeft  gemaakt aan huisvredebreuk. Over huisvredebreuk staat op wikipedia
letterlijk het volgende geschreven :

Huisvredebreuk

Onder huisvredebreuk wordt verstaan het binnendrinqen van een woninq of besloten lokaal (biivoorbeeld

een winkel of horecabedriif l  of erf of daarin verbli iven zonder de toestemminq en tecren de wil van de
eiqenaar of qebruiker. Huisvredebreuk is in Nederland een 4q!99[i jf dat strafbaar is gesteld in het Wetboek
van Strafrecht onder artikel 138 Sr en valt in een specifieke categorie misdrijven tezamen met
iókaalvredebreuk ten aanzien van een lokaal bestemd voor de openbare dienst (art. 139 S0 en sinds 1993
computervredebreuk (art. 1 38ab Sr).

Wetsartikelen huisvredebreuk en uitleq

Artikel 138 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht:
1. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechteli jk binnendringt

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

2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een

valse orderof een vals kostuum, of die, zondervoorkennis van de rechthebbende en anders dan ten
gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde

tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
3. lÁdien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

4. Óe in het eerste en derde l id bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd'

indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Nadat Rob van den Witteboerwerkzaam bi jVan Kaathoven Logist ics B.V.,  postbus 134, 5490 AC

Sint-OeOenroOe lveeiat)  in containers van M. van Happen Transport  B.V. ( totaal 12 of 13 containers)

op 29 ianuari  2015 in opdracht van verantwoordel i jk ambtenaar T. (Tina) Gruben van de gemeente

Sint-Oedenrode zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooi j  al le eigendommen
(waaronder vertrouwel i jke dossiers van onder meer cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.)

Èeeft gestolen uit de bedrijfswoningen op het adres 't Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode

u"n 
" ig"n""rA.M.L. 

van Rooi j ,  z i jnechtgenoteJ.E.M. van Rooi jvan Nunen, zi jn bedri jven Camping

en PeÀsionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing

Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-

Oedenrode) heeft  op '18 februári  2015 B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode

vrii van al cteze cloor Rob van den Witteboer qestolen eiqendommen de bedrijfswoningen op het

adres t Achlerom 9-9À 5491 XD Sint-Oedenrode, bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende
percelen sect ie P525, P526, P 508, P 509, P 510en P 5' l6en P 517 (zo'n 6 hectare),  inclusief de

brievenbussen. gestolen van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  waarin zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van

Nunen n de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode als wonende

staat ingeschieven op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en de bedrijven Camping

en PenJionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing

Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. bij de kamer van koophandel als gevestigd op de

adressen 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode staan ingeschreven en waarbij de politieke partij

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

Hiermee is het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat het openbaar lichaam De Gemeente Sint-
Oedenrode, zetelend aan de Burgemeester Wernerlaan 1, 5492 GD Sint-Oedenrode, onder
aanstur ing van gemeentesecretar is F. Schriever op22 juni  2015 bewust een valsel i jk opgemaakt
exploot heeft  laten ui tgaan aan de voormal ige huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen op hun
huidige woonadres te Diessen met de aanzegging dat door hen op ui ter l i ik 30 iuni  2015 de
verschuldigde opslagkosten van de 12 of 13 containers, z i jnde 145.974.- EURO (voor '12 containers)
of 158.278.- EURO (voor 1 3 containers), moet zijn betaald waarin Rob van den Witteboer werkzaam
bijVan Kaathoven Logist ics B.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode (veelal)  in containers van
M. van Happen Transport  B.V. ( totaal 12 of 13 containers) op 29 januari  2015 in opdracht van
verantwoordelijk ambtenaar T. (Tina) Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode zonder
voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooi j  al le eigendommen (waaronder
vertrouwel i jke dossiers van onder meer cl iênten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) heeft
gestolen uit de bedrijfswoningen op het adres 't Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode van
eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven Camping en
Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-
Oedenrode). Dit valselijk opgemaakte exploot kan hierop dan ook nooit in stand blijven
en moet daarop nietig worden verklaard, welke door een gerechtsdeurwaarder bij de voormalige
huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen op hun huidige woonadres te Diessen op ui ter l i ik 25 iuni
20í5 moet zi jn betekend.

De volgende zeven natuurlijke personen en rechtspersonen:

1. Van Rooii. Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de
gemeente SinGOedenrode vanaf 29 augustus 20'1 3 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op grond
van art. 40 Ger. W. (België) wettelijk verplicht om de voor hem bestemde (aangetekende) brieven te
versturen aan federaal procureur des konings Fredéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus
1, 1000 Brussel (België);

2. Van Nunen. Johanna Elisabeth Maria, die in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode geregistreerd moet staan als wonende op het adres't
Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

4. Het Ecoloqisch Kennis Gentrum 8.V., met ondernemingsnummer: 160901 11,vanaÍ 5 maart 1998
gevestigd op het adres't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

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

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

sommeren het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-Oedenrode, zetelend aan de Burgemeester
Wernerlaan 1, 5492 GD Sint-Oedenrode, namens deze gemeentesecretaris F. Schriever dan ook om
hun aan de voormal ige huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen op hun huidige woonadres te
Diessen op 22 juni 201 5 betekende exploot op uiterliik 25 iuni 2015 nietig te hebben verklaard en dat

aan bovengenoemde zeven rechtspersonen (de eigenaars van de gestolen goederen) op uiterliik 25
iuni 2015 op hun hierboven genoemde juiste adressen schri f tel i jk te hebben bevest igd.

È

Voor verantwoordelijk gemeentesecretaris F. Schriever (zie foto) gaat dit echter nog
niet ver genoeg en heeft  hi j  d i t  kunnen doen door als gemeentesecretar is art ikel  7:10,
eerste l id,  van de Algemene wet bestuursrecht te overtreden door in samenspanning
met burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode vóór ui ter l i ik 18 iuni2015
geen besluit te hebben genomen op ons bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 (kenmerk:

AvRVJvN/22O32O15lBZ\ waartoe burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode
wettelijk verplicht waren, waarvan u de aanhef op de eerste pagina hieronder vindt
ingelast:
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A.M.L.  van
Rooi j  en J.E.M. van Nunen
Vanaf  I  januar i  2011 wonende op hun
hoofdverbl ijfplaats Hazendansweg 364
3520 Zonhoven (België) e.a.

Ons kenmerk: AvR/JvN/2203201 5l BZ

Aantekenen

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

Zonhoven: 22 maart2O15

Betreft:
Bezwaarschri f t  tegen de op 1 1 februari  2015 bi j  br ief  d.d. 9 februari  2015 (nummer:
verstuurde beschikking bestuursdwang aan de naamloze vennootschap SNS Bank
I 3521 BJ Utrecht van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode.

Dit bezwaarschrift bevat 90 paqina's met de producties 1 Um 8 (233 blz.

1 84968)
N.V.,  Croeslaan

totaal'. 323 blz

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

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maaÉ-2015-bezwaarschrift-teqen-beschikkinq-
bestu u rsdwanq-van-benw-si nt-oeden rode-teqen-sns-ban k'nv. pdf

Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te
beschouwen.

Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij gemeentesecretaris F. Schriever van Sint-
Oedenrode om aan Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode; namens
deze Rob van den Witteboer,  per direct opdracht te seven om de door hem op 29 januari  2015 in
opdracht van verantwoordelijk ambtenaar T. (Tina) Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode in 12 of
13 containers gestolen eigendommen van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j
van Nunen, zi jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V.,
Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en de pol i t ieke part i j  De
Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) per direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel

P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooi j  op het adres ' t  Achterom 9-9A,.  5491 XD Sint-Oedenrode,
zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald.

In geval de volgende zeven rechtspersonen:

1. Van Rooii, Adrianus Marius LambeÍus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de
gerneente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op
grond van art. 40 Ger. W. (België) wettelijk verplicht bent om de voor hem bestemde aangetekende
brieven te versturen aan federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (België);

2. Van Nunen. Johanna Elisabeth Maria, die in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

@AR; van de gemeente Sint-Oedenrode geregistreerd moet staan als wonende op het adres 't

Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
3. Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,

gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
4. Éet Ecólooisch Kennis Centrum 8.V., met ondernemingsnummer: 160901 11 , vanaf 5 maart 1998

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

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

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

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

( / .
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opboVengenoemdeju is teadresSen@bi jaangetekendebr ie f (d iedoor
A.M.L. van Rooi j  en zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  persoonl i jk kunnen worden ontvangen)g
buroemeester en wethouders van Sint-Oedenrode geen besluit hebben mogen ontvangen op ons
bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvR/JvN 122032015lBZ) waarloe burgemeester en
wethouders van Sint-Oedenrode op grond van art ikel  7:10, eerste l id,  van de Algemene wet
bestuursrechtvóórui ter l i ik 18 iuni2015 een beslui t  hadden moeten nemen, zal tegen
gemeentesecretaris F. Schriever, burgemeester Peter Maas (CDA)en de wethouders jry
Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi/PvdA), Ad van der Heiiden (DGS- BVRRooi) en Jan van
Burssteden (WD) (zie 5 foto's hieronder), tegen verantwoordelijk ambtenaar T. (Tina) Gruben van
de gemeente Sint-Oedenrode en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode,

als ook tegen:

1. Van Kaathoven Looist ics B.V.,  postbus 134,5490 AC Sint-Oedenrode;

2. Rob van Kaathoven, algemeen directeur bi jVan Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134,

5490 AC Sint-Oedenrode;
3. Rob van den Witteboer, werkzaam bijVan Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134, 5490 AC

SinCOedenrode,
4. M. van Happen TranspoÉ 8.V.,  postbus 2323, 5600 CH Eindhoven;

5. Mark van Happen, algemeen directeur bi j  M. van Happen Transport  8.V.,  postbus2323,

5600 CH Eindhoven;
6. Leo Merks, werkzaam bi j  M. van Happen Transport  8.V.,  postbus2323,5600 CH Eindhoven;

7. B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode;

strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal

Parket, Wolstraat 66 bus I , 1000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan de

Hoofdoff ic ier van Just i t ie mr. F.K.G. Westerbeke van het landel i jk parket,  Posthumalaan74,3072 AG

Rotterdam. Ter onderbouwino van die strafaanqifte zal deze sommatie worden overleqd.

SOMMATIE

Burqemeester Wernerlaan 1. 5492 GD Sint-Oedenrode

1 . Het op verzoek van het openbaar lichaam De Gemeente Sint-Oedenrode op 22 iuni 2015

vatseiilt< betekende exploot aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op hun huidige woonadres

te Dieósen per direct niet ig te verklaren en dat op ui ter l i ik 25 iuni  2015 met

deurwaardersexploot te hebben laten betekenen aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op

hun huidige woonadres te Diessen.

2. Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode te verplichten dat per dir99t moet worden

beslist op ons bezwaarschrift d.d. 22 maarI2O15 (kenmerk: AvR/JvN122032015/BZ) omdat

burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode op grond van art ikel  7:10, eerste l id,  van

de Álgemene wet bestuursrecht daarop vóór ui ter l i ik 18 iuni  2015 een beslui t  hadden

moeten hebben genomen.
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3. Aan Van Kaathoven Logist ics B.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode; namens deze Rob
van den Witteboer,  opdracht te qeven om de door hem op 29 januari  2015 in 12 of 13
containers gestolen eigendommen van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van
Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis
Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V
en de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) per direct terug te brengen op
de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooi j  op het adres' t
Achterom 9-94,. 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat
daarui t  niets kan worden weggehaald, waar ze ui ter l i ik op 25 iuni  2015 moeten staan.

Met de sommatie om op ui ter l i ik 25 iuni  2015 dat schri f tel i jk te hebben bevest igd aan de volgende
zeven natuurlijke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten:

- A.M.L. van Rooii op het adres: federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal
Parket,  Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel,  waartoe u op grond van art .  40 Ger. W. (België)
wettelijk verplicht bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F.
Schriever van de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende
staat geregistreerd in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische
Rijksregister;

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

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

-  Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: '160901 11, vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer: 1 7102683, vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq B.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres't Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);

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

en dat op de volgende e-mai l  adressen: ekc.avanrooi i@qmal.com en a.vanrooi i48@qmal.com en
de.qroenen.beloie@qmail .com op ui ter l i ik 25 iuni  2015 schri f tel i jk te hebben bevest igd, zo niet dan
zal hiervan op 26 iuni  2015 tegen de in di t  sommatieverzoek genoemde natuurl i jke personen en
rechtspersonen strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw,
Federaal Parket, Wolstraat 66 bus I , I 000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan
de Hoofdoff ic ier van Just i t ie mr. F.K.G. Westerbeke van het landel i jk parket,  Posthumalaan 74,3O72
AG Rotterdam. Ter onderbouwinq van die strafaanqifte zal deze sommatie worden overleqd.

Hoogachtend;

A.M.L van Rooi j  J.E.M. van Nunen
Federaal Parket, 

't Achterom 94,
Wolstraat 66 bus 1, 5491 XD, Sint-Oedenrode
'1000 Brussel (Art .40 Ger. W.)

Ecologisch Kennis Centrum B.V. Camping en Pensionstal  "Dommeldal"
't Achterom 9 

't Achterom 9-94,
5491 XD Sint-Oedenrode 5491 XD Sint-Oedenrode

Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding 8.V.,
't Achterom 9A 

't Achterom 9A
549í XD Sint-Oedenrooe 5491 XD Sint-Oedenrode

Politieke Groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode;
't Achterom 9, 549'1 XD SinGOedenrode

I
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Biibehorende stukkenbu ndel :
-  (Stuk 1);  Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref:  20141PGN2192) van procureur des konings

M. Van de Werf aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te
Antwerpen (1 blz.) ;

-  (Stuk 2);  Schri f tel i jke bevest iging d.d. 21 januari2015 van afgi f te van de sleutels door huurder
A.A.H. (Jos) van Rooi j  aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  van het pand ' t  Achterom 9, 5491 XD te
Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari  2015 (1 blz.) ;

-  (Stuk 3);  Schri f tel i jke bevest iging d.d. 2l  januari  2015 van afgi f te van de sleutels door huurder
K. l .  (Kimberley) Driessen aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  van het pand ' t  Achterom 94, 549í
XD te Sint-Oedenrode vóor de ontruiming op 29 januari  2015 (1 blz.) ;

PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning
op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij
een kopie van deze nadere stukken laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in
Utrecht (vwvw.deqroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.deqroenen.eu), op
internet laten plaatsen.

SOMMATIE

Op grond van bovenqenoemde feiten sommeren wii korpschef Frans Heeres van de politie

Oost-Brabant. om:

1. De door Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus í34, 5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze
Rob van den Witteboer,  op 29 januari  2015 in 12 of 13 containers gestolen eigendommen van
eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven
Cámping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  Van Rooi j  Holding
8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en de pol i t ieke part i j  De Groenen
(afdeling Sint-Oedenrode) per direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P

526 in eigendom van A.M.L. van Rooij op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden
weggehaald, waar ze ui ter l i ik op 25 iuni2015 moeten staan.

Met de sommatie om op ui ter l i ik 25 iuni  2015 dat schri f tel i jk te hebben bevest igd aan de volgende

zeven natuurlijke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten:
- A.M.L. van Rooii op het adres: federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal

part<et,  Wolst iaat 66 bus 1, 1000 Brussel,  waartoe u op grond van art .40 Ger. W. (Belgié)

wettelijk verplicht bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F.

Schriever van de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende

staat geregistreerd in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische

Rijksregister;
-  J.Ê.M. van Nunen op het adres: ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)

"mdat.11 
da"r als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de_Gemeentelijke

basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;
- Gampinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer:

SZOSSOSZ gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
-  Het EcoloqÉch Kennis Centrum B.V.,  met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart

lggg ge"estbd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
-  Van Rloi i  Hóldinq 8.V.,  met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998

gevesttgO op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
-  St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq B.V.,  met ondernemingsnummer:

17154479, va-naf 5 maart 1998 gevestigd op het adres't Achterom 9A, 5491 XD Sint-

Oedenrode (Nederland );
- politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,

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

en dat oó Oe uotgende e-mai l  adressen: ekc.avanrooi j@omal.com en a.vanrooi i48@qmal.com en

de.oroenen.belo- ie@omail .com op ui ter l i ik 25 iuni  2015 schri f tel i jk te hebben bevest igd, zo niet dan

@tegenrorpschefFransHeeresenz i jnhu |po f f i c ie rSegga iende ind i t
sommatieverzoek genoernde natuurlijke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen
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strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal
Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan de
Hoofdofficier van Justitie mr. F.K.G. Westerbeke van het landelijk parket, Posthumalaan 74, 3072 AG
Rotterdam. Ter onderbouwinq van die strafaanqifte zal deze sommatie worden overleqd.

Hoogachtend;

A.M.L van Rooi j
Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus '1,
'1000 Brussel (Art .40 Ger. W.)

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

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

J .E.M.  van Nunen
't Achterom 9A,
549'1 XD, SinfOedenrode

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

Sticht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding 8.V.,
't Achterom 94,
5491 XD Sint-Oedenrode

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

Bi ibehorende stukken bundel :
- (Stuk 1); Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref: 20141PGN2192) van procureur des konings

M. Van de Werf aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te
Antwerpen (1 blz.) ;

-  (Stuk 2);  Schri f tel i jke bevest iging d.d. 21 januari  2015 van afgi f te van de sleutels door huurder
A.A.H. (Jos) van Rooi j  aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  van het pand ' t  Achterom 9, 5491 XD te
Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari  2015 (1 blz.) ;

-  (Stuk 3);  Schri f tel i jke bevest iging d.d. 21 januari  2015 van afgi f te van de sleutels door huurder
K. l .  (Kimberley) Driessen aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  van het pand ' t  Achterom 94, 5491
XD te Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari  2015 (1 blz.) ;

- (Stuk 4); Ontvangstbewijs van onze hierboven ingelaste per fax verstuurde sommatieverzoek

d.d.23juni 201 5 (EKC12206201S/SOM/SNS) aan het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-

Oedenrode, namens deze secretaris F. Schriever (1 blz.)

PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning
op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij
een kopie van deze nadere stukken laten toekomen aan het landel i jk bestuur van De Groenen in
Utrecht (www.deqroenen.nl)  en bi j  de Europese De Groenen, afdel ing België (www.deqroenen.eu),  op
internet laten olaatsen.

SOMMATIE

Op qrond van bovengenoemde feiten sommeren wii buroemeester en schepenen van
Zonhoven om:

1. De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de politie OosfBrabant, namens deze
hulpoff ic ier Seggai,  in opdracht van Jur idisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina)
Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logistics B.V., postbus '134,

5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van den Witteboer, op 29 januari 2015 in 12 of
13 containers gestolen eigendommen van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M.
van Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis
Centrum 8.V.,  Van Rooi j  HoldinS B.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V
en de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) per direc! terug te brengen op
de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij op het adres 't

t .,y
i l _' J  
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Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat
daarui t  niets kan worden weggehaald, waar ze ui ter l i ik op 26 iuni  2015 moeten staan.

Met de sommatie om op ui ter l i ik 26 iuni  2015 dat schri f tel i jk te hebben bevest igd aan de volgende
zeven natuurlijke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten:

- A.M.L. van Rooii op het adres: federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal
Parket,  Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel,  waartoe u op grond van art .40 Ger. W. (België)
wettelijk verplicht bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F.
Schriever van de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 20'13 niet meer als wonende
staat geregistreerd in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische
Rijksregister;

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

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

-  Het Ecoloqisch Kennis Gentrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

-  St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdino B.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);

- Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevestigd op het adres 't Achterom 9, 549'1 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);

en dat op de volgende e-mai l  adressen: ekc.avanrooi i@qmal.com en a.vanrooi i48@qmal.com en
de.groenen.belgie@omail .com op ui ter l i ik 26 iuni  2015 schri f tel i jk te hebben bevest igd, zo niet dan
zal hiervan op 27 iuni 2015 tegen burgemeester en schepenen van Zonhoven, gemeentesecretaris
Bart Telen van Zonhoven, korpschef Frans Heeres en zijn hulpofficier Seggai en de in dit
sommatieverzoek genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen
strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal
Parket, Wolstraat 66 bus 1 , 1 000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan de
Hoofdofficier van Justitie mr. F.K.G. Westerbeke van het landelijk parket, Posthumalaan 74, 3072 AG
Rotterdam. Ter onderbouwino van die strafaanoifte zal deze sommatie worden overleqd.

Hoogachtend;

(
't/.
I

A.M.L van Rooi j
Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1,
1000 Brussel (Art .40 Ger. W.)

fcotogisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9
5491 XD Sint-Oedenrode

/ t
í t

l G v  /
t /r /

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

J.E.M.  van Nunen
't Achterom 94,
5491 XD, Sint-Oedenrode

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

/ :/ . /
/ í  \  , /

/ "  , /
L .,/

Sticht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B'V.,
't Achterom 94,
5491 XD Sint-Oedenrode

[-' /

(/ ( /

, 1
\.i

/FrPI
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(t''/
Pol i t ieke Groepering De Groenen, afdel ing SintOedenrode;
't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode

Bi ibehorende stukkenbu ndel :
-  (Stuk 1);  Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref:  20141PGN2192) van procureur des konings

M. Van de Werf aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te
Antwerpen (1 blz.);

- (Stuk 2); Schriftelijke bevestigin g d.d. 21 januari 20'l 5 van afgifte van de sleutels door huurder
A.A.H.  (Jos)van Roo i jaan e igenaarA.M.L .  van  Roo i jvan  he t  pand ' tAchterom 9 ,5491 XD te
Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari  2015 (1 blz.) ;

-  (Stuk 3);  Schri f tel i jke bevest iging d.d. 21 januari  2015 van afgi f te van de sleutels door huurder
K. l .  (K imber ley)  Dr iessen aan e igenaarA.M.L .  van  Roo i jvan  he t  pand ' tAchterom 94,5491
XD te Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari  2015 (1 blz.) ;

- (Stuk 4); Ontvangstbewijs van onze hierboven ingelaste per fax verstuurde sommatieverzoek
d.d. 23 juni  20í 5 (EKC12206201S/SOM/SNS) aan het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-
Oedenrode, namens deze secretaris F. Schriever (1 blz.)

- (Stuk 5). De vier ontvangstbewijzen van onze hierboven ingelaste per fax verstuurde
sommatieverzoek d.d. 24 juni 2015 (EKC/24062015/Heeres) aan Korpschef Frans Heeres van
de ool i t ie Oost-Brabant,  postbus 90163, 5200 MS Den Bosch (Nederland)(a blz.)

PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning
op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij

een kooie van deze nadere stukken laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in
Utrecht (www.deqroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op
internet laten plaatsen.

t ,  
[ . .  ,.Y
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A.M.l-. vqtBo"pii:
Oe eigenaar van het pand ' t  Achterom 9-94,
5491 XD te $int-Oedenrode cn de daarin gevest igde
hierna te noemen bedri jven en pol i t ieke part i j
Corr- Adres: l-laeendansweq 364,
3520 te Zonhoven (Belgiê)
e-mai I : ekc. avan.rq-{r ij."@q {n$! I. cq rn
te l :  +  32  117 586 76

rff#

V., met ondernemtngsnummer

Aan. Kinrberley Drtessen

Hierbi j  bevest ig ik als cle eigenaar van het pand ' t  Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode

Y3Ir FÍooii.,..Adriar.rus Mg{.ius Lambellps, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats

Hrrendr*--S 364,-3520Zonhoven (netgle);  dat Kimberley Driessen de sleutels van het pand
,t Achteronr 9A (] n dc bilgebouwen heefl afgegeven aan de ergeÍlaar

Dag leken ing :  21  ianuar i  2015

A.M.L  van Root j
Harendansweg 364.
3520 Zonhoven Belgie

P.$. De volgende bedri jvenzrin nog gevestigd op 't Achterom 9A

, {

1. Het Ecsloqisch K.en"Ris cent{y.m 8.V.,  ntet ondernenringsnummer'  16090111, vanaf 5 maart

1998 gevest igo op het adrès' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als

directeur A M.L. van Ro1i1, vanaf 1 januari2011 wonende op zi jn hoofdverbl i i fp laats

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgre)

2. Van Rooi i .  l - tnldiJq 8.V.,  met onclernemingsn, lnrnrer:  17102683, vanaí 5 maart ' , ' l  998

gevest igd op het * l*-  1 Achterom 9A, 54ó1 XD Sipt-Oeclenrode (Nederland) '  met als

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

ï  es't  Rcnt"rom 9A' 5491 XD Sint-

Oedenrode (Nederlarrd), met als voorzi l ter A M,! van Rooij '  y:n,"|.J,]un'ari 2011 wonende op

z i inhoofdverb l i j fp laa tsHazendansweg36A,3S20Zonhoven{Be lg ié ) '

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

mnino en Pensignslal-:-8g!n-!n-gldgl" eenmansbedrijf met orrdernemtngsi'T'li:

ffiï#ï-*nïi op her aclres 'r Achreroni 9-9A, b4b1 XD sint-oedenrode (Neclerland)

, "* t  i ,  zaaór:erdJ A.M,L. van Rooi j ,  vanaí 1 lanuari  2011 wonende op zt ln

hooÍciverblrjí;:laats Hazenclansweg 36A, 3520 Zonhoven {Belgié};

Hazenclansweg 30A, 3520 Zonhoven (Belgi i l ) ;
eó i r l r r inn  Ádmin icx t ra t iakantoor  van Roo i i  Ho l
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A.M"L.  van Roo i i :
De eigenaar van het pand 't Achtorom 9-9A,
5491 XD te $int-Oedenrode en de daarin gevest igde
hierna te noemen bedri jven en pol i t ieke part i j
Corr.  Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (Belgié)
e-mai I : ekc.avan rooi i,(lg mai l.epm
te l :  +  32  117 5BG 76

Erffi
Aan: Jos van Rooi j

Hierbi l  bevest ig ik als de eigenaar van het pand ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode
Van &roi i ,  Adrianr{s Marius Larybertus, vanaí 1 januari  2011 wonende op zi jn hooídverbl i i fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiè); dat Jos van Rooij de sieutels van het pand 't Achterom
en de bijgebouwen heeíl aígegeven aan de eigenaar.

Dagteken ing :  21  lanuar i  2015

' 1  { " r " ' " '

{\^

A.M.L .  van  Root l
Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven Belqië

P.S. De volgende pol i t iehe part i l  is nog geves{igd op ' t  Achlerorn I

1. p.g.litíeke Groepqfitrq Oe Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevest 'gr l  op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland),  met als

gemacht igo bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zt ln

noofcverntiliplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiii);

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

2 camping en Pe.nsionqlal  l :Fommeldal" eenmansbedri l í  rnet ondernenringsnummer:

57035032 ge"esttgd op het adrài  t  Ácnterom 9-9A, 5491 XD Sirr t-Oedenrade (Nederiand)

met als zaaXvoerder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn

hooídverbl i j fp laals Haz-endansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiê);
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PARKET
VAN DE

PROCUREUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING - ANTWERPEN

O . R e f :  O W  5 1 6 7 / Z O t q  A n t w e r p e n ,  2 9  S e p  2 0 1 - 4
B u r e e l  R  -  t e f e f o o n :  0 3 / 2 5 7  9 0 8 6
Contac tpersoon:  I l  -  fmpens
U . R e f :  2 a 7 4 l p c a / z t g z
B i l lage  :  be teken ing  ber ich t  op  onbekende woonst

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

r u i  i n l - r o n r  r i n  D r n r . r r r ê r r r .  o p n ê r ^ ^ l-  f  O C U f e U f  g e n e f a a - l  ,

I k  h e b  d c  e e r  U e d .  h i e r b i j  , r  g e r e c h t s b r i e f  d d .  1 6  S e p  2 0 1 4
inzake de betekening op onbekende woonst  (Conform ar t .  40
cW)  u i t gaande  van  Uó f  van  Beroep  te  An twerpen  (X11 ,  i nzake
Xennisgóving,  bestemd voor  VAN ROOIJ ADRIANUS, thans zonder
gekendé  woon-  o f  we rb l i j f p laa ts ,  t o t  besch ikk ing  te rug  te

doen  geworden ,  t ene inde  voeg ing  b i j  he t  doss re r '

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

l r l  . Van

A a n  d e  H e e r  P r o c u r e u r - g e n e r a a l
b i j  he t  Hof  van BeroeP
t  .  a . v .  G r i f f i e
K a m e r  v a n  I n b e s c h u l d i g i n g s t e l l i n g
W a a l s e  K a a i
t e  2 O O O  A N T W E R P E N
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A.M.L. van Rooij (zonder geregistreerde
woon- en verbli j fplaats in België),
J.E.M. van Rooij van Nunen
geregistreerd als wonende op het adres
't Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (NL), vier bedrijven en de
polit ieke parti j  De Groenen gevestigd
op het adres 't Achterom 9 en/of 9A,
549í XD Sint-Oedenrode (NL).

Verstuurd per fax 0413-478060

Aan: Het openbaar l ichaam
De Gemeente Sint-Oeden rode.
namens deze secretaris F. Schriever
Zetelend te Sint-Oedenrode aan de
Burgemeester Wernerlaan 1,
5492 GD Sint-Oedenrode
(e-mai l  :  info@sint-oedenrode.nl)

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

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

1.  Het  op verzoek van het  openbaar l ichaam De Gemeente Sint -Oedenrode op 22juni  2015 valsel i jk
betekende exploot aan A.A.H. van Rooij en K,T. Driessen op hun huidige woonadres te Diessen pg1
direct nietig te verklaren en dat op uiterl i ik 25 iuni 2015 met deurwaardersexploot te hebben laten
betekenen aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op hun huidige woonadres te Diessen.

2. Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode te verplichten dat oer direct moet worden beslist op
ons bezwaarschrift d.d. 22 maaft 2015 (kenmerk: AvR/JvN/2203201518.2) omdat burgemeester en
wethouders van Sint-Oedenrode op grond van artikel 7:10, eerste l id, van de Algemene wet
bestuursrecht daarop vóór uiterl i ik 18 iuni 2015 een besluit hadden moeten hebben genomen.

3. Aan Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134,5490 AC SintOedenrode, namens deze Rob van den
Witteboer, opdracht te seven om de door hem op 29 januari 2015 in 12 o'f 13 containers gestolen
eigendommen van eigenaar A.M.L. van Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn
bedrijven Camping en Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding
8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling
Sint-Oedenrode) oer direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom
van A.M.L. van Rooij op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten
en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterl i ik op 25 iuni 20't 5
moeten staan.

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

- A.M.L. van Rooii op het adres: federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel, waartoe u op grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht
bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-
Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;

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

- Campino en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,
gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
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A.M.L. van Rooij (zonder geregistreerde
woon. en verblijfplaats in België),
J.E.M. van Rooij  van Nunen geregistreerd
als wonende op het adres ,t AchÍerom 9A.
5491 XD Sint-Oedenrode (NL), vier
bedrijven en de politieke partij De Groenen
gevestigd op het adres 't Achterom 9 en/of
94, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Ons kenm erk: EKCI 240620 1 5/Heeres

Verstuurd per fax 0485-35540g en
076-5040389 en 073- 620438í
073-6991 896 en 073-61 39283
Aan: Korpschef Frans Heeres
van de politie Oost-Brabant
(info@ brabant-noord. potitíe. nl)

Datum: 24 juni  2O1S

1' De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de polit ie oost-Brabant, namens dezehulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerler uànohaving T. (Tina) Gruben van degemeente Sint-oedenrode door Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134, s4g0 AC Sint-oedenrode,namens deze Rob van deÍl Witteboer, op 29 januari2O15 in 12'of 13 containers gestolen eigendommenvan eigenaarA.M.L. van Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn"bedrijven Camping enPensionstal 'Dommetdal', 
Ecologisch Kennis centrum 8.V., vaÁ Ràoij Holding'8.v., si i;t ingAdministratiekantoor van Rooij Holding B.v en.de polit ieke parti.; oà Gro"n"n-l"roering sinï-beoenrooe)per djl99! terug te brengen op de parkeerplaats van het perceei p 526 in eigendom Ën À.ru.l. u"nRooij op het adres 't Achterom 9-9A, 549'l XD Sint-oedenrode, zodanig afgàsloten en/of van hekkenvoorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiierl i ik oó 2à iuni 201s moeien staan.

Mqt dg,sommatie om op qiterl i ik 25 iuni 2015 dat schrifteli jk te hebben bevestigd aan de volgende zevennatuurli jke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten:- 
4i!l'!.lran Rooii op het adres: federàal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal parket,
Wolstraat 66 bus 1 , í 000 Brussel, waartoe u op grond u"n 

"ri'. 
40 Ger. w. (België) wettelijk verplichtbent omdat A'M.L.-van Rooij door toedoen van gómeentesecretaris r. Scniievá van de gemeente sint-oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het bevolkingsregistervan de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;- J'E'M' van Nunen op het adres: 't Achlerom 9A, 549'1 XD Sint-oedenrode (Nederland) omdat zij daarals wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie

persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;
' Gamoino en Pqnsionslal "DommeldFJ" 

_eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, s4g1 XD sint-óedenrode (Nedeíand);- Het Ecolooisch Kqnnig Centrum 8.V., met ondernemingsnummer: to0got 11', vanaÍ 5 maart 199ggevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-oedenrode (Nederland);' V?n Rooii Holdinq B.V', met ondernemingsnumme r: 17102683, vanaf 5 r"á.t r ggg gevestigd op hetadres 't Achterom 9A, S491 XD Sint_Oedenrode (Nederland);
- Stichtino AdmiljÊtratiekantoor van Eooii H.otàinq 8.v., ríret ondernemingsnumm er: 111s4479,

vanaf 5 maart '1998 gevestigd op het adres t Achterom 9A, s491 XD Sint-o;de;r;oe 6,teoenana;;' Politieke Groeoerlnq Dg.Grgenen (met haar zetet te Utrecht), rlo"ting sirt-ó;;;;;Jà,'gevestigo op hetadres 't Achterom 9, S4g1 XD te Sint_Oedenrode (Nederlaná);
en dat op de vorgende e-mair adressen: ekc.avanr.osij@qmar.com en @ ende'glognen.beloie@gmail.com op-uitert. i i t zs iuni zo.ts scnrifteti jr teffi dan zalhiervanoo 26 iqni 2015 tegen korpschef Frans Heeres van de polit ie OoirBrabant, zijn hulpofficier seggai en de in ditsommatievezoek genoemde natuurli jke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen strafaangifte
y_o4el gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric van Leeuw. Federaat parket M/ntcfraal a^ h,,- í
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A.M.L. van Rooij (zonder geregistreerde
woon- en verblijfplaats in België),
J.E.M. van Rooij  van Nunen geregistrêerd
als wonende op het adres 't Achterom 9A,
5491 XD Sint-Oedenrode (NL), vier
bedri jven en de pol i t ieke part i j  De Groenen
gevestigd op het adres 't Achterom 9 en/of
94, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Ons kenmerk: EKC/240620 1 5/Heeres

Verstuurd per fax 0485-355409 en
076-s046389 en 073- 6204381
073-6991 896 en 073.61 39283
Aan: Korpschef Frans Heeres
van de pol i t ie OostBrabant
( info@brabant-noord. pol i t ie.nl)

Datum: 24 juni 2015

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

1. De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, namens deze
hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben van de
gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus '134, 5490 AC Sint-Oedenrode,
namens deze Rob van den Witteboer, op 29 januari 2015 in 12 of 13 containers gestolen eigendommen
van eigenaar A.M.L. van Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en
Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode)
oer direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van
Rooij op het adres 't Achterom 9-94, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken
voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterl i ik op 25 iuni 2015 moeten staan.

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

- A.M.L. van Rooii op het adres: federaal procureurdes konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1 , 1000 Brussel, waartoe u op grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht
bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-
Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;

- J.E.M. van Nunen op het adres: 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) omdat zij daar
als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

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

-  Het  Ecolooisch Kennis Centrum 8.V. ,  met  ondernemingsnummer:  16090111,vanaÍ  5 maart '1998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

- Van Rooii Holdino 8.V., met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het
adres 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

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

en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooij@omal.com en a.vanrooij4S@gmal.com en
de.groenen.belgie@omail.com op uiterl i ik 25 iuni 2015 schrifteli jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan
op 26 iuni 2015 tegen korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, zijn hulpofficier Seggai en de in dit
sommatieverzoek genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen strafaangifte
worden Oedaan bii federaal Drocureur des koninos Frédéric Van I ccr rw F erlerzal 9arkot \Á/nlcrrrar AA hr rc 'l
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A.M.L. van Rooij (zonder geregistreerde
woon- en verblijfplaats in België),
J.E.M. van Rooij  van Nunên geregistreerd
als wonende op het adres 't Achterom 94,
5491 XD Sint-Oedenrode (NL), vier
bedrijven en de politieke partij De Groenen
gevestigd op het adres't Achterom 9 en/of
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Verstuurd per fax 0485-355409 en
076-50a6389 en 073- 6204381
073-6991 896 en 073-61 39283
Aan: Korpschef Frans Heeres
van de Dolitie Oost-Brabant
( info@brabant-noord. pol i t ie.nl)

Datum: 24 juni 2015
Ons kenmerk: EKC/2406201 5/Heeres

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

1. De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, namens deze
hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben van de
gemeente Sint-Óedenrode door Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode,
Áamens deze Rob van den Witteboer, op 29 januari 2015 in 12 oí 13 containers gestolen eigendommen
van eigenaarA.M.L. van Rooij, zi jn echtgenote J,E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en
Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode)
per direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van

Rooij op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten er/oÍ van hekken
voozien dat daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterl i ik op 25 iuni 2015 moeten staan.

Met de sommatie om oo uiterl i ik 25 iuni 2015 dat schrifteli jk te hebben bevestigd aan de volgende zeven

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

' 
A.M.L. van Rooii op het adres: federàal procureurdes konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket'

Wotstraat 66 bus 1 , 1000 Brussel, waartoe u op grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht

bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-

Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;

- J.E.M. Jan Nunen op het adres: 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) omdat zii daar

ats r,vónenOe nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

- bampino eÀ Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,
gevestigC op het adres 't Achterom 9-9A, 549í XD Sint-Oedenrode (Nederland);

- Éet Ecólooisch Kennis Centrum 8.V., met ondernemingsnummer: 1609011'1 , vanaf 5 maart 1998

gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
- Van no"oii XotOino 4.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het

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

vanaf S maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD SinfOedenrode (Nederland);
- Politieke Groeperiná De Groenen (met haar zetel te Utrecht), aÍdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het

adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);
en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooij@gmal.com en a.vanrooij48@omal'conl en

de.oroenen.belgle@qmail.com op uiterl i ik 25 iuni 20í5 schrifteli jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan

op ZO iuni ZOf 5 tegen korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, zijn hulpofficier Seggai en de in dit

sommatieve,zoek genoemde natuurli jke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen straíaangifte
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A.M.L. van Rooij (zonder geregistreerde
woon- en verbl i j fplaats in België),
J.E.M. van Rooij  van Nunen geregistreerd
als wonende op het adres 't Achterom 9A,
5491 XD Sint-Oedenrode (NL), vier
bedrijven en de politieke partij De Groenen
gevestigd op het adrês 't Achtêrom 9 en/of
94, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Ons kenmerk: EKCI 240620 1 5/Heeres

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

Datum: 24 juni 2015

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

1. De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, namens deze
hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben van de
gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134, 5490 AC SintOedenrode,
namens deze Rob van den Witteboer, op 29 januari 2015 in 12 oÍ 13 containers gestolen eigendommen
van eigenaarA.M.L. van Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en
Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling SintOedenrode)
per direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van
Rooij op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken
voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterl i ik op 25 iuni 20í 5 moeten staan.

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

-  A.M.L.vanRooi i  ophetadres:  federaal  procureurdeskoningsFrédér icVanLeeuw,Federaal  Parket ,
Wolstraat 66 bus 1 , 1000 Brussel, waartoe u op grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht
bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-
Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;

- J.E.M. van Nunen op het adres: 't Achterom 9A, 5491 XD SintOedenrode (Nederland) omdat zij daar
als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;
Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijí met ondernemingsnummer: 57035032
gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

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

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

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

en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooij@gmal.com en a.vanrooij48@gmal.com en
de.groenen.belgie@gmail.com oo uiterl i ik 25 iuni 2015 schrifteli jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan
op 26 iuni 2015 tegen korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, zijn hulpofficier Seggai en de in dit
sommatievezoek genoemde natuurli jke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen strafaangifte
rrrnrr f  on aarlaan hi i  Íodoraal nr ^r rrar rr  r loc knninnc trrór iór ia \ /an I  oor rrw Ferloraal Parkol \À/nlsÍraat AA hr rs 1
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A.M.L. van Rooij  (zonder geregistreerde
woon- en verbl i j fplaats in Belgiê),
J .E .M.  van Roo i j  van  Nunen gereg is t reerd
als wonende op het adÍes ' t  Achterom 9A,
5491 XD Sint-Oedenrode (NL), vier
bedri jven en de pol i t ieke part i j  De Groenen
gevestigd op het adres ' t  Achterom 9 en/of
9A,  5491 XD S in lOedenrode (NL) .

ul
/ \ o r r .  u u r q c t Í t e e s t e r  e n  s c n g p g n e n  v a n
Zonhoven Kerkp le in  1 ,  3520 Zonhoven.
(burgemeester@zonhoven.be, kr ist ien.smets@zonhoven.be,
henr í .schraepen@zonhoven.be ,  b ram.deraeve@zonhoven.be
jules.achten@zonhoven.be, christÍne.bernaert@zonhoven.be,
eric vgs@zonf oven.be, r ia.hendrikx@zonhoven.be,

Datum:  25  jun i  20 '15
Ons kenmerk:

I
i

i  Sommatie aan burqemeester en schepenen van Zonhoven om op qrond van de feiten zoals die staan

beschreven in dit sommatieverzoek:

1 De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, namens deze
hulpof f ic ier  Seggai ,  in  opdracht  van Jur id isch Bele idsmedewerker  Handhaving T.  (T ina)  Gruben van de
gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode,
namens deze Rob van den Wit teboer,  op 29 januar i  2015 in 12 oÍ  13 conta iners gesto len e igendommen
van e igenaarA.M.L.  van Rooi j ,  z i jn  echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen,  z i jn  bedr i jven Camping en
Pensionsta l  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V. ,  Van Rooi j  Hold lng 8.V. ,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode)
per  d i rect terug te brengen op de parkeerplaats van het  perceel  P 526 in e igendom van A.M.L.  van
Rooij op het adres't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten eniof van hekken
voorz ien dat  daarui t  n jets  kan worden weggehaald,  waarze u i ter l i ik  op 26 iuni  2015 moeten staan.

Met  de sommat ie om op u i ter l i ik  26 iuni  2015 dat  schr i f te l i jk  te  hebben bevest igd aan de volgende zeven
natuurli ike personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten:

- A.M.L. van Rooii op het adres: federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1 , 1000 Brussel, waartoe u op grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht
bent omdat A.M.L. van Rooij door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-
Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;

- J.E.M. van Nunen op het adres: 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) omdat z4 daar
als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

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

-  Éet  Ecólooisch Kennis Centrum 8.V. ,  met  ondernemingsnummer:  '1  6090111,  vanaf  5 maart  1998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

-  St icht inq Adminis t rat iekantoor  van Rooi i  Hold inq B.V. ,  met  ondernemingsnummer 17154479,
vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

- Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het

adres't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);
en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooU@gmal.com en a.vanrooíj48@omal.com en
de.qroenen"belq ie@omai l .com op u iop u i ter l i ik  26 iuni  20155 schrif tel i jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hin zal nleryan

ooiT iuni 2015 tegen burgemeester en schepenen van Zonhoven, gemeentesecretaris Bart Telen van

Zonhoven, korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, zijn hulpofficier Seggai en de in dit

sommatieverzoek genoemde natuurli jke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen strafaangifte
worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1'
1000 Brussel (Belgie) met een aÍschrift van die strafaangifte aan de Hoofdofficier van Justit ie mr. F K.G.
Westerbeke van het landeli jk parket, Posthumalaan74,3072 AG Rotterdam Ter onderbouwinq van die

strafaanqifte zal dit sommatieverzoek worden overleqd.
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Dit sommatieverzoek bevat 25 pagina's met 5 stukken (8 blz.), totaal met 5 tabs: 38 blz.


