
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 gA,
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 kenmerk: EKC/2606201 S/Rozendaal

Verstuurd per fax 073-54721 50

Aan: Frans van Rozendaal,  Sint-Oedenrode
Kienehoef, Eerschot, Rooise Zoom. Olland,
Boskant,  Armehoef en Kinderbos,
Borchmolendi jk 17, 5492 AJ Sint Oedenrode

D a t u m : 2 6  j u n i 2 0 ' 1 5

d)

, t ' l

Sommatie aan Wiikaqent Frans van Rozendaal. Sint-Oedenrode Kienehoef. Eerschot. Rooise Zoom,
Olland. Boskant. Armehoef en Kinderbos 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
hulpofÍicier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben van de
gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logistlcs 8.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode,
namens deze Rob van den Witteboer, op 29 januari 20'l 5 in 12 oÍ 13 containers gestolen eigendommen
van eigenaar A.M.L. van Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en
Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode)
per direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van
Rooij op het adres 't Achterom 9-94, 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: 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 zijdaar
als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

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

-  Het  Ecoloqisch 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 Holdinq 8.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 9A, 5491 XD SintOedenrode (Nederland);
- Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het

adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland);
en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooii@gmal.corfr en a.vanrooU4S@omal.com en
de.groenen.belqie@gmail.com op uiterl i ik 26 iuni 2015 schrifteli jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan
op 27 iuni 2015 tegen wijkagent Frans van Rozendaal, 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, Posthumalaan74,3072 AG Rotterdam. Ter
onderbouwinq van die strafaangifte zal dit sommatieverzoek worden overleqd.

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

\l
i.'l o
\,



L '

Geachte Wijkagent Frans van Rozendaal,

De volgende natuur l i jke personen en rechtspersonen:

1. Van Rooii. Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de
gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op
grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht bent om de voor hem bestemde (aangetekende)
brieven te versturen aan federaal procureur des konings Fréderic 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. Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,
gevestigd op het adres 't Achterom 9-94, 5491 XD SintOedenrode (Nederland);

4. Het Ecolooisch Kennis Centrum 8.V., met ondernemingsnummer: '160901 11,vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

5. Van Rooii Holdinq 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 B.V., met ondernemingsnummer:17154479, vanaf
5 maart '1 998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

ber ichten u h ierb i j  dat  de natuur l i jke personen A.M.L.  van Rooi j  en J.E.M. van Nunen vanaf  1 januar i
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 hoofdverbli jfplaats Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven in
overeenstemming met hun geregistreerde huurovereenkomst. Ondanks deze wetenschap bij
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode en hun gemeentesecretaris Fred Schriever zijn
A.M.L. van Rooi j  samen met zi jn echtgenote J.E.M. van Nunen enkel in het t i jdvak vanaf 1410112013
tot2710812013 ingeschreven geweest in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het
Belgische Ri jksregister onder de volgende Ri jksregistrat ienummers: 53.03.10.603-37 en 55.09.20.510-
11. De ui tschri jv ing van A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen ui t  het bevolkingsregister van de
gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister vanaf 29 augustus 20'13 is het gevolg van het feit
dat de gemeente Sint-Oedenrode J.E.M. van Nunen vanaf 14 januari  2013 weigerden ui t  te schri jven
uit  de Gemeentel i jke basisadministrat ie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode
(Nederland).

YanaÍ 28108120'13 heeft om die reden de gemeente Zonhoven A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen
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 België, 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 de gemeente Zonhoven met hun op 2810812013 gedane uitschrijving het vanaf
5 jul i  1979 voor de Wet en Rooms-kathol ieke getrouwde paar A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen
juridisch heeft gescheiden tegen hun wil in, wat is veroorzaakt door de gemeente Sint-Oedenrode
omdat die J.E.M. van Nunen vanal 1410112013 weigerden ui t  te schri jven ui t  de GBA van de gemeente
Sint-Oedenrode, ondanks de wetenschap dat zijvana'ídie tijd stond ingeschreven in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister onder nummer:
55.09.20.510-11 .  Hiervoor zi in de qemeente Sint-Oedenrode en de Staat der Nederlanden
onmiskenbaar verantwoordel i i  k en aansprakel i ik.

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, zi jn gezin, al le eigendommen van A.M.L. van Rooi j  op het adres ' t  Achterom 9-94, 5491
XD Sint-Oedenrode (Nederland),  z i jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch
Kennis Centrum B.V. (waaronder al  haar cl iënten),  Van Rooi j  Holding 8.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 volqende drie qedane strafaansiften, bij federaal procureur
Federaal FrédéricVan Leeuw, Federaal Parket,Wolstraat66 bus 1,1000 Brussel,  welkewi j  u
hieronder vindt ingelast:

1" Strafaanqifte:

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

- A.G.R. Wil lems, hoofdgri f f ier van de rechtbank Oost-Brabant;
- R. Soetekouw, administratief medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant;
-  P.T.M. Peeters, administrat ief  medewerker bi j  de rechtbank Oost-Brabant;
-  mr. D.M. Manie, gr i f f ier bi j  de rechtbank OostBrabant;
- mr. W.E. Diikstra. klachtencoórdinator, bij de rechtbank Oost-Brabant;
-  mw. A.W.H.J. van Schi indel,  administrat ief  medewerker bi j  de rechtbank Oost-Brabant
- mw. S. Henkelman, administrat ief  medewerker bi j  de rechtbank Oost-Brabant;
- mw. B.M. van Haren, administratief medewerker bij de rechtbank OostBrabant;
-  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 z i t t ing 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 1í juni  2015, om 9.30
uur ter z i t t ing wordt behandeld, maar waarvan de rechtbank de naam weigert  door te geven;

met onderl iggende stukken 1 t lm 23 aan fei tel i jke en wettel i jke onderbouw hieronder ingelast in de
volgende l ink met deepl inks:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-iuni-201 S-strafaanqifte-teqen-qriffiers-rechtbank-oost-brabant-
bii-federaal-procureu r-des-koninos-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf

Bi ibehorende Stukken:

Stuk 1: Arrest d.d. 26 mei 20'15, rolnummer: 2015/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan
Van Rooi jAdrianus (7 blz.) ;
Stuk 2: Arrest d.d. 26 mei 20'15, rolnummer: 2015/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan
Van Nunen Johanna (7 blz.) ;
Stuk 3:Arrest d.d.26 mei2015, 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/AR/864, van Hof van beroep van Antwerpen aan
Van Nunen Johanna (7 blz.);
Stuk 5: Authent ieke akte BEWIJS VAN BEWONING op 28 mei 20'15 opgemaakt door gemacht igd
ambtenaar Christel  Smeets van de gemeente Zonhoven (í  blz.) ;
S tuk  6 :Authent ieke  ak te  AFGEVOERD-VERLIES VAN VERBLIJFSRECHT op 28  mei2015
opgemaakt door gemacht igd ambtenaar Christel  Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.) ;
Stuk 7: Met Van Rooi j  Adrianis gesloten geregistreede huurovereenkomst voor de woning op het
adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (6 blz.) ;
Stuk 8: Blz. 1, 2, 62, 63 en 64 met bijbehorende bewijstukken van aangetekende verzending van het
verzoek to the tnemenvaneenbes lu i td .d .5december2Ol4  (kenmerk :AvR/05 '1220141V2)  aan
verantwoordelijk minister Jan Jambon (N-VA) van Binnenlandse Zaken en directeur-generaal
Jacques Wirtz bi j  FOD Binnenlandse Zaken lnstel 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  GlA215424 lX-  16196 (2  b lz . ) ;
Stuk 10: Br ief  d.d. 27 mei 20'15 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 t  d.d. 1 apri l  2012van het Ecologisch Kennis Centrum BV, Corswarem NV, e.a.
aan verantwoordel i jk minister Annemie Turtelboom van Just i t ie 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 ' ) ;
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Stuk 13: Beslui t  d.d. 6 maart 2015 van de Vlaamse Overheid betreffende de def ini t ieve vaststel l ing
van het gewestel l jk ruimtel i jk ui tvoeringsplan "Closing the Circle" in Houthalen-Helchteren (33 blz.) ;
Stuk 14: Br ief  d.d. 4 juni  20'15 (zaaknummer SHE 151973) 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 januari  2014 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 18: Kennisgeving d.d. 15 september 2014 van Gri f f ier-Hoofd van dienst K. MOREL, correct ionele
griffie, van het Hof van Beroep te Antwerpen in de zaak met als nummer 20141RP1115 (2blz.);
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 (í 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 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 mei 2015 (1 blz.) ;
Stuk 23: Br ief  d.d. 5 juni  2015 van administrat ief  medewerker mw. A.W.H.J. van Schi jndel in opdracht
van het gerechtsbestuur rechtbank Oos!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.) ;

2" Strafaangifte:

Onze bi jaangetekende br ief  d.d.7 juni2015 (kenmerk: EKC/PvD|}7062015/aang)
gedane strafaangifte bij U tegen:

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

- mw. E. Schoenmakers, administratief medewerker bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch; bij
- de behandelend qriffier in de zaak met kenmerk: Wr.229-05-2015, welke op 12 juni 2015

om í 1.30 uur ter zitting wordt behandeld, maar waarvan het gerechtshof de naam weigert
door te geven;

met onderl iggende stukken 1 Um 23 aan fei tel i jke en wettel i jke onderbouw hieronder ingelast in de
volgende l ink met deepl inks:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-iuni-201S-strafaanqifte-teqen-qriffiers-qerechtshof-s-
hertoqenbosch-bii-federaal-procu reur-des-koninqs-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf

Bi ibehorende Stukken:

Stuk  1 :Ar res t  d .d .26  mei2015,  ro lnummer :2015/AR/865,  van Hof  van beroep van Antwerpen aan
Van Rooi jAdrianus (7 blz.) ;
Stuk 2: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan
Van Nunen Johanna (7 blz.) ;
Stuk 3: Arrest d.d.26 mei 2015, rolnummer: 20'15/AR/864, van Hof van beroep van Antwerpen aan
Van Roo i jAdr ianus  (7  b lz . ) ;
Stuk 4:Arrest d.d.26 mei20'15, rolnummer: 2015/AR/864, 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. 1, 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: AvRÍ051220141V2) aan
verantwoordel i jk 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-  16196 (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. ' l  apr i l  2012van het Ecologisch Kennis Centrum BV, Corswarem NV, e.a.
aan verantwoordel i jk minister Annemie Turtelboom van Just i t ie en Federaal Procureur des Konings
Johan Delmul le in de zaak met als not i t ienummer FD66.99.2111 (federaal Parket)( l2 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 jen
J .E.M.  van Roo i jvan  Nunen (1  b lz . ) ;
Stuk 13: Beslui t  d.d. 6 maart 2015 van de Vlaamse Overheid betreffende de def ini t ieve vaststel l ing
van het gewestel i jk ruimtel i jk ui tvoeringsplan "Closing the Circle" in Houthalen-Helchteren (33 blz.) ;
Stuk í4:  Br ief  d.d. 4 juni  2015 (zaaknummer SHE 151973) 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. B januari20l4 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 201 5 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 í8:  Kennisgeving d.d. 15 september2014 van Gri f f ier-Hoofd van dienst K. MOREL, correct ionele
gri f f ie,  van het Hof van Beroep te Antwerpen in de zaak met als nummer:20141RP1115 (2 blz.) ;
Stuk 19: Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref:  2014|PGN2í92) 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 2015 (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 mei 2015 (1 blz.) ;
Stuk 23: Br ief  d.d. 5 juni  2015 van administrat ief  medewerker mw. A.W.H.J. van Schi jndel in opdracht
van het gerechtsbestuur rechtbank OosfBrabant,  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.) ;

3" Strafaangifte:

Onze bij aangetekende brief d.d. 7 juni 20í 5 (kenmerk: EKC/AvR/JvN/O7062O15laang)
gedane strafaangifte bij U tegen:

- Ronnv GOETHALS hoofdgriffier bij het Hof van beroep te Antwerpen;
- G. VELTMANS, de griffier bij het Hof van beroep te Antwerpen die in strijd met Art 40 Ger. W.

de valsel i jk opgemaakte arresten d.d. 26 mei 2015 van Mr. B. LUYTEN (Eerste Voorzi t ter) ,
Mr. J.  M. WETSELS (voorzi t ter)en Mr. M. VAN ROMPAY (voorzi t ter) ,  Eerste Kamer, van het
Hof van beroep te Antwerpen in de zaken met de rolnummers: 2015/AR/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. de door gr i f f ier G. VELTMANS valsel i jk betekende arresten d.d. 26 mei 2015
van Mr. B. LUYTEN (Eerste Voorzi t ter) ,  Mr. J.  M. WETSELS (voorzi t ter)en Mr. M. VAN
ROMPAY (voorzitter), Eerste Kamer, van het Hof van beroep te Antwerpen in de zaken met
de rolnummers: 2015/AR/865 en 2015iARy864 heeft verstuurd aan Van ROOIJ Adrianus en
Van NUNEN Johanna, Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven.

met onderl iggende stukken 1 t lm 24 aan fei tel i jke en wettel i jke onderbouw hieronder ingelast in de
volgende l ink met deepl inks:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-iuni-20í S-strafaanqifte-teqen-qriffiers-hof-van-beroep-
antwerpen-bii-federaal-procureur-des-koninqs-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf

Bi ibehorende Stukken:

Stuk 1:Arrest d.d. 26 mei2015, rolnummer: 2015/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan

1 Van Rooi jAdrianus (7 blz.) ;
\,r\
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Stuk 2: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan
Van Nunen Johanna (7 blz.) ,
Stuk 3: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/864, van Hof van beroep van Antwerpen aan
Van RooijAdrianus (7 blz.);
Stuk 4: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 20'15/AR/864, van Hof van beroep van Antwerpen aan
Van Nunen Johanna (7 blz.) ;
Stuk 5: Authent ieke akte BEWIJS VAN BEWONING op 28 mei 20'15 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 364, 3520 Zonhoven (6 blz.) ;
Stuk 8: Blz. 1, 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: AvR/05í 22014N2) 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 l2015 van de Raad van State aan VAN ROOIJ, Adrianus en VAN NUNEN
Johanna met  nummer  G|4215424 lX-  16 '196 (2  b lz . ) ;
Stuk í0:  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 t  d.d. 1 apri l  2012van het Ecologisch Kennis Centrum BV, Corswarem NV, e.a.
aan verantwoordel i jk minister Annemie Turtelboom van Just i t ie 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 mei 2015 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 maarï2015 van de Vlaamse Overheid betreffende de def ini t ieve vaststel l ing
van 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 151973) van administrat ief  medewerker dhr.  P.T.M.
Peeters van de rechtbank Oost-Brabant namens een anonieme griffier ondertekend (í blz.);
Stuk í5:  Uitspraak d.d. B januari  2014 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 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
gri f f ie,  van het Hof van Beroep te Antwerpen in de zaak met als nummer:20141RP1115 (2 blz.) ;
Stuk 19: Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref:  2O14|PGN2192) van procureur des konings M. Van de
Werf aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te Antwerpen (1 blz.);
Stuk 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.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.) ;
Stuk 22: Rouwkaart van het overlijden van Henk Fitters te Elshout op 23 mei 2015 (1blz.);
Stuk 23: Br ief  d.d. 5 juni  2015 van administrat ief  medewerker mw. A.W.H.J. van Schi jndel in opdracht
van het 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: Bewijs van ontvangst van brief d.d. 1 juni 2015 aan hoofdgriffier Ronny Goethals van het Hof
van beroep te Antwerpen in de zaken met de rolnummers: 20'15/AR/865 en 20'15/ARy864 (í blz.)

Bovengenoemde drie strafaangiften (met deeplinks aan bijbehorende stukken) kunt u lezen bij de
Europese De Groenen (wvwv.degroenen.eu) op internet in de volgende l ink:

https://sites.oooqle.com/site/degroenenbeloie/maatreoelen-die-qetroffen-moeten-worden-
zolanq-er-qeen-belo ische-identiteitskaart-wordt-verstrekt

Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud als herhaald en ingelast te
beschouwen.
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Het zijn de volgende personen (voor foto's zie hierboven)

- Gemeentesecretaris Fred Schriever;
- Burgemeester Peter Maas (CDA);
-  Wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart  van Rooi/PvdA);
-  Wethouder Ad van der Hei jden (DGS- BVRRooi);
-  Wethouder Jan van Burgsteden (WD);

die verantwoordelijk en aansprakelijk zijn dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen vanaf 2810812013
zi jn ui tgeschreven ui t  het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische
Rijksregister. Het gevolg hiervan is.

-  dat A.M.L. van Rooi i  vanaf 2Bl0Bl2013 niet meer in België, niet  meer in Nederland, niet  meer
in Europa en niet meer elders in de wereld staat ingeschreven in enig bevolkingsregister van
een gemeente of Ri jksregister 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, 549'1 XD Sint-Oedenrode (Nederland), de woning waaryan
A.M.L. van Rooi j  de eigenaar is.

Dit betekent dat bovengenoemde vijf op de foto zichtbare personen van de gemeente SinfOedenrode
met  hun we iger ing  om J .E.M.  van Nunen op  14  januar i2Ol3  u i t  te  schr i j ven  u i t  de  u i t  de
Gemeentel i jke basisadministrat ie persoonsgegevens (GBA)van de gemeente Sint-Oedenrode het
vanaf 5 jul i  1979 voor de Wet en Rooms-kathol ieke getrouwde paar A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van
Nunen juridisch heeft gescheiden tegen hun wil in. Hiervoor ziin bursemeester Peter Maas, de
wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade. Ad van der Hei iden. Jan van Burqsteden en
qemeente-secretaris Fred Schriever van de qemeente Sint-Oedenrode. als ook de opvolgende
ministers Ernst Hirsch Bal l in,  Piet Hein Donner,  Liesbeth Spies en Ronald Plasterk van
Binnenlandse Zaken en Koninkr i iksrelat ies onmiskenbaar verantwoordel i ik en aansprakel i ik. .

Dit  betekent ook dat burgemeester Peter Maas, de wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade, Ad
van der Heijden, Jan van Burgsteden en gemeentesecretaris Fred Schriever van de gemeente Sint-
Oedenrode, als ook de opvolgende ministers Ernst Hirsch Bal l in,  Piet Hein Donner,  Liesbeth Spies en
Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onmiskenbaar verantwoordelijk en
aansprakelijk zijn voor het feit dat als gevolg daarvan onder verantwoordelijkheid van wijkagent Frans
van Rozendaal met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de politie Oost-Brabant, 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 8.V., postbus 134, 5490 AC Sint-
Oedenrode, namens deze Rob van den Witteboer,  op 29 januari  2015 in 12 of 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 8.V.,  Van Rooi j  Holding
8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de politieke partij De Groenen (afdeling
Sint-Oedenrode) zijn gestolen, waarvoor zijn zoon A.A.H. van Rooij en zijn vriendin K.T Driessen maar
l iefst  145.974.- EURO (voor í2 containers) of í58.278.- EURO (voor 13 containers) aan opslagkosten
moeten betalen anders worden die vernietigd. Voor feitelijke onderbouw verwijzen wij u naar ons
hieronder ingelaste sommatieverzoek d.d. 24 juni 2015 (kenmerk: EKC/ 24062015/Heeres)aan
Korpschef Frans Heeres van de pol i t ie Oost-Brabant,  postbus 90163, 5200 MS Den Bosch
(Nederland),  waarvan u de vier ontvangstbevest igingen vindt bi jgevoegd (Stuk 5).
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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 adres 't Achterom 9 en/of
94, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Ons kenm erk EKC | 240620 1 S/Heeres

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

Datum: 24 juni 2015

ffi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooij@gmal.com en a.vanrooij4S@gmal.com en
de.qroenen.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
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,
1000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan de Hoofdofficier van Justitie mr. F.K.G.
Westeóeke van het landeli jk parket, Posthumalaan 74,3072 AG Rotterdam. Ter onderbouwinq van die
strafaanqifte zal dit sommatieverzoek worden overleqd.

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

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

De volgende natuurli 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 20'l 3 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op
grond van art. 40 Ger. W. (België) wetteli jk verplicht bent om de voor hem bestemde (aangetekende)
brieven te versturen aan federaal procureur des konings Fredéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (Belgie);
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2. Van Nunen. Johanna Elisabeth Maria, die in de Gemeenteli jke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode geregistreerd moet staan als wonende op het adres 't

Achterom 9A, 549'l XD Sint-Oedenrode (Nederland);
3. Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,

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

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

adres 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
6. Stichtinq Administratiekantoor van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer:17154479, vanaÍ

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  2015,  omstreeks '11.45 uur ,  in  de bedr i j fswoningen op het  adres 

' t  Achterom 9-94,  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 21 januar i  2015 het  pand hadden ver laten en de s leute ls  aan e igenaar A.M.L.
van Rooij hadden gegeven (Stuk I en Stuk 2). Uw hulpofficier Seggai heeft dat in uw opdracht
gedaan zonder voorafgaande toestemminq van eiqenaar A.M.L. van Rooii waarmee uw
hulpofficier Seggai zich onmiskenbaar schuldig heeft gemaakt aan huisvredebreuk. Over
huisvredebreuk staat op wikipedia letterl i jk het volgende geschreven:

Uw hulpofficier Seqqai heeft daarmee in uw opdracht bewust huisvredebreuk gepleegd met het
vooropqezette doel met de hulp van de sterke arm door een grote criminele organisatie onder
aanstur ing van:

- dhr.  Ronald Veen h.o.d.n. naamloze vennootschap SNS Bank N.V.,  Croeslaan 1 3521 BJ
Utrecht, en

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

in opdracht van 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 vertrouwelijke dossiers van onder meer cliênten van het Ecologisch
Kennis Centrum B.V.) te stelen 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
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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 toestemmino en teqen de wil van de
eiqenaar of qebruiker. Huisvredebreuk is in Nederland een lqigd1iiÍ dat strafbaar is gesteld in het Wetboek
van Strafrecht onder artikel 138 Sr en valt in een specifieke categorie misdrijven tezamen met
lokaalvredebreuk ten aanzien van een lokaal bestemd voor de openbare dienst (art. 139 Sr) en sinds 1993
computervredebreuk (art. 1 38ab Sr).

Wetsartikelen huisvredebreuk en uitleq

Artikel 138 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht:
1. Hij die in de woning of het besloten lokaal oÍ 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 orderofeen vals kostuum. oÍdie. zondervoorkennis van de rechthebbende en anders dan ten
gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde
tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.

3. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

4. De in het eerste en derde l id bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd,
indien twee of meer verenigde personen het misdrtlf plegen.



B.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en de pol i t ieke part i j  De Groenen (afdel ing
Sint-Oedenrode),  waarna op 1B februari  2015 door B.G.M. Jansen, Ol landseweg 117 ,5491 XA Sint-
Oedenrode vrii van al deze in opdracht van de oemeente Sint-Oedenrode door Rob van den
Witteboer qestolen eiqendommen de bedrijfswoningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD
Sint-Oedenrode, bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende percelen sectie P 525, P526, P
5 0 8 , P 5 0 9 , P 5 1 0 e n P 5 í 6 e n P 5 1 7 ( z o ' n O h e c t a r e ) , i n c l u s i e f  d e b r i e v e n b u s s e n . z i j n g e s t o l e n
van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  waarin zí jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen in de
gemeentel i jke basisadministrat ie (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode als wonende staat
ingeschreven op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en de bedrijven Camping en
Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing
Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. bi j  de kamer van koophandel als gevest igd op de
adressen 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode staan ingeschreven en waarbij de politieke partij
De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) bij de gemeente Sint-Oedenrode staat ingeschreven als
gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD SintOedenrode.

Hiermee heeft uw hulpofficier Seqqai in uw opdracht en onder uw verantwoordelijkheid samen met
Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben en haar toezichthouders f.W. tCraane en
J.F.M. Vlemminx van de gemeente Sint-Oedenrode zich onmiskenbaar schuldig gemaakt aan g!e
qrootste eiqendomroof 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 april2015 (kenmerk:AvF/JvN129042015/Som) verstuurde sommatie aan Van Kaathoven Logistics
8.V.,  postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode toekomen, waarvan u de aanhef op de eerste pagina
hieronder vindt ingelast:

rKs Aanqetekend verstuurd

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

Ons kenmerk: AvR/JvN/290420 1 S/Som

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

Zonhoven: 29 april 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 201 5 te hebben beslist:

l. dat dein 12 of 13 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen eigendommen van
A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal
'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de polit ieke Parti j De Groenen na 30 april 2015
niet worden vernietigd of verkocht.

l l . dat de in 12 o'f 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 B.V., Stichting
Administratiekantoorvan Rooij Holding B.V. en de polit ieke Parti j De Groenen vóór uiterl i ik 9
mei 2015 zijn teruggebracht op de plaats waar Van Kaathoven Logistics B.V. deze
eigendommen heeft gestolen, te weten op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom
van A.M.L. van Rooij, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan
worden weggehaald.

l l l . dat door Van Kaathoven 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.,
Van Rooij Holding 8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 8.V., cliënten van het
Ecologisch Kennis Centrum 8.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en
Pensionstal 'Dommeldal', zi jn polit ieke parti j  De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden
en alle overige daaraan verbonden slachtoffers, vanaf 29 ianuari 2015 (de dag van het stelen)

schade ízowel materieel en zal verooeden. waaryan de hooqte zal
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worden bepaald door een in Nederland erkende deskundige.

In geval vóór uiterl i ik 5 mei 2015 niet positief is beslist op deze sommatie zal tegen Van Kaathoven
Logistics B.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 bi j  aangetekende br ief  d.d. 29 apri l  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-
fi rma-van-kaathoven-s i nt-oeden rode. pdf

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

Op grond van de in ons sommatieverzoek d.d. 29 apri l2015 (kenmerk:AvRÍJvN/2904201SiSom)
genoemde feiten hebben wij Van Kaathoven Logistics 8.V., namens deze algemeen directeur Rob
van Kaathoven, gesommeerd om vóór ui ter l i ik 5 mei 2015 te hebben besl ist :

l. dat de in 12 of '1 3 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen elgendommen 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 B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij
Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen na 30 april 2015 niet worden vernietigd oÍ 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',

Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij
Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen vóór uiterliik 9 mei 2015 zijn teruggebracht op de
plaats waar Van Kaathoven Logistics B.V. deze eigendommen heeft gestolen, te weten op de
parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij, zodanig afgesloten en/oÍ
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
Ecologisch 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 slachtoffers, vanaf 29 ianuari 2015 (de dag van het stelen) aangerichte schade
(zowel materieel en immaterieel) zal vergoeden, waarvan de hoogte zal worden bepaald door een in
Nederland erkende deskundige

met de mededel ing dat in geval vóór ui ter l i ik 5 mei 2015 niet posi t ief  is besl ist  op deze sommatie
tegen Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  haar algemeen directeur en haar werknemer Rob van den
Witteboer strafaangifte worden gedaan, waarbij ter onderbouwing van de strafaangifte een kopie van
deze sommatie worden overlegd, welke wij om die reden op internet hebben laten zetten, waarmee
die voor iedereen toegankelijk is en derhalve ook voor degenen die dit strafrechtelijk gaan
onderzoeken.

Van Kaathoven Logistics B.V. heeft geweigerd om uitvoering te geven aan onze bij aangetekende
brief d.d. 29 april2015 (kenmerk: AvRl/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 hulpoff ic ier Seqqai,  op een beschikking gericht tegen de huurders A.A.H. van
Rooi jen K.T. Driessen die het pand al  hadden verlaten en de sleutels al  eerder hadden overgedragen
aan eigenaar 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:
8KC12206201S/SOM)aan het openbaar lichaam De Gemeente Sint-Oedenrode, namens deze
secretaris F. Schriever, zetelend te Sint-Oedenrode aan de Burgemeester Wernerlaan 1, 5492 GD
Sint-Oedenrode, waarvoor wij Van Kaathoven Logistics 8.V., haar algemeen directeur Rob van
Kaathoven en haar werknemer Rob van den Witteboer mede verantwoordelijk en aansprakelijk
houden, welke U hieronder vindt ingelast en die de gemeente Sint-Oedenrode op 23 juni  2015 (10 17
uur) per fax0413 478060 heeft ontvangen (Stuk 4):

1  t Á
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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
politieke partij De Groenen gevestigd
op het adres 't Achterom 9 en/of 9A,
5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Ons kenmerk: EKC/230620 I 5/SOM/SNS

Verstuurd per fax 0413-478060

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

Datum: 23 juni 2015

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

1. Het op verzoek van het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-Oedenrode op 22 juni 2015 valseli jk
betekende exploot aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op hun huidige woonadres te Diessen p1
direct nietig te verklaren en dat op uiterl i ik 25 iuni 2015 met deuruvaardersexploot te hebben laten
betekenen aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op hun huidige woonadres te Diessen,

2. Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode te verplichten dat per direct moet worden beslist op
ons bezwaarschrift d.d. 22 maarI2015 (kenmerk: AvF/JvN/2203201518.2) omdat burgemeester en
wethouders van Sint-Oedenrode op grond van artikel 7:10, eerste l id, van de Algemene wet
bestuursrecht daarop vóór uiterl i ik 18 iuni 2015 een besluit hadden moeten hebben genomen.

3. Aan Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134,5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van den
Witteboer, opdracht te qeven om de door hem op 29 januari 2015 in 12 of 13 containers gestolen
eigendommen van eigenaar A.M.L. van Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn
bedrijven Camping en Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding
8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling
Sint-Oedenrode) per direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom
van A.M.L. van Rooij op het adres 't Achterom 9-94, 5491 XD SinfOedenrode, zodanig afgesloten
en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterl i ik op 25 iuni 2015
moeten staan.

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

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

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

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

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

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

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

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

en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooU@gmal.com en a.vanrooij48@qmal.com en
de.groenen.belqie@omail.com op uiterl i ik 25 iuni 2015 schrifteli jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan
op 26 iuni 2015 tegen de in dit sommatieverzoek genoemde natuurli jke personen en rechtspersonen
strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat
66 bus 1 , 1000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan de Hoofdofficier van Justit ie mr.
F.K.G. Westerbeke van het landeli jk parket, Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam. ïer onderbouwinq van die
strafaanqifte zal dit sommatieverzoek worden overleqd.

Dit sommatieverzoek bevat 11 pagina's met 3 stukken (3 blz.), totaal met 3 tabs: 17 blz.
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Geachte verantwoordeli jk secretaris F. Schriever van het openbaar l ichaam De gemeente Sint-
Oedenrode,

De volgende natuur l i jke personen en rechtspersonen:
' 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 Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat66 bus 1, 1000 Brussel (Belgie);

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

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

gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 549'1 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
4. Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V., met ondernemingsnummer: 160901 11,vanaÍ 5 maart 1998

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

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

5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
7. Politieke Groeperino 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 maart2015 (kenmerk: AvR/JvN/220320'15/BZ) een bezwaarschrift ingediend
tegen de op 1 '1 februari 2015 bij brief d.d. 9 februari 2015 (nummer: 184968) verstuurde beschikking
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 maart 2015 verwijzen wij u naar de volgende
l ink op internet:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2015-bezwaarschrift-teqen-beschikkinq-
bestu u rsdwanq-van-benw-si nt-oeden rode-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.

\ ,/\
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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-mail : info@sint-oedenrode.nl)

Zonhoven: 22 maart2015

O ns kenm erk: AvR/JvN/220320 1 5l BZ

Betreft:
Bezwaarschri 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
1 3521 BJ Utrecht van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode.

Dit bezwaarschrift bevat 90 paqina's met ucties 1 Um 8 (233 blz.). totaal: 323 blz.
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Ingevolge ar t ike l  7:10,  eerste l id ,  van de Algemene wet  bestuursrecht  z i jn  burgemeester  en
wethouders van Sint -Oedenrode wet te l i jk  verp l icht  om vóór u i ter l i ik  18 iuni2015 een beslu i t  te
hebben genomen op ons bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvRJJvNl22032015lBZ) en
betreffend besluit te hebben verstuurd aan de volgende bezwaar makende natuurli jke persoon en
rechtspersonen op hun hieronder aangegeven juiste 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. Gampinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,
gevestigd op het adres 't Achterom 9-94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

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

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

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 bij het
Hof van beroep te Antwerpen juridisch van kracht verklaard, waaryan u het bewijs hieronder vindt ingelast
(Stuk 1) .

PARKET
VAN DE

PROCUREUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING -  ANTWERPEN

O.Ref: OW 576112014 Antwerpen, 29 Sep 2014
Bureel R - telefoon: 03/257 9086
Co ntactpe rsoo n : E_I!!.EI1g
U.Ref :  2014lPGN2192
Bijlage : betekeninq bericht op onbekende woonst

(Conform art.40 GW)

Mijnheer de Procureur-generaal,

lk heb de eer Ued. hierbij uw gerechtsbrief dd. 16 Sep 2014 inzake de betekening op onbekende woonst
(Conform art. 40 GW) uitgaande van Hof van Beroep te Antwerpen (Kl), inzake Kennisgeving, bestemd
voor @, 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 N-er4

,/ ,/ .r./-K--- -
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Aan de Heer Procureur-qeneraal
bii het Hofvan Beroep
t.a.v. Griffie
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 onderl inge samenspanning met burgemeester en wethouders van
Sint-Oedenrode jegens de volgende zeven natuurl i jke personen en rechtspersonen:

1. Van Rooii, Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de
gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 20'13 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op
grond van art. 40 Ger. W. (België) wettelijk verplicht bent om de voor hem bestemde (aangetekende)
brieven te versturen aan federaal procureur des konings Fredéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus I , 1000 Brussel (België);

2. Van Nunen. Johanna Elisabeth Maria, die in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode geregistreerd moet staan als wonende op het adres't
Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

4. Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

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

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

zwate grensoverschrijdende misdrijven heeft gepleegd, waarvan alle schade zal worden verhaald op
het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-Oedenrode in geval burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode hun besluit op ons bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvFVJvNl22032015lBZ)
op ui ter l i ik 25 iuni  2015 niet hebben verstuurd aan bovengenoemde zeven bezwaar makende
natuurl i jke personen en rechtspersonen op bovengenoemde juiste adressen.

Met bovenqenoemde voorkennis heeft het openbaar lichaam De Gemeente Sint-Oedenrode,
zetelend aan de Burgemeester Wernerlaan 1 , 5492 GD Sint-Oedenrode onder aansturing van
gemeentesecretaris F. Schriever op 22 juni 2015 een valselijk opgemaakt exploot laten uitgaan aan
de voormal ige huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen op hun huidige woonadres te Diessen (waar
in de aanzegging staat vermeld dat K.T. Driesen een aangetekend schri jven van 19 februari  20í5
heeft  ontvangen, wat niet het geval is)  met de aanzegging dat de verschuldigde opslagkosten van de
12 of 13 containers (waarvoor maar l iefst  145.974,- EURO of 158.278.- EURO moet worden betaald),
waarin Van Kaathoven Logist ics B.V te Sint-Oedenrode al le eigendommen van A.M.L. van Rooi j  op
het adres 't Achterom 9-9A, 549'1 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
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) heeft gestolen, op uiterliik 30 iuni 2015 moeten
hebben betaald en dat bij het in gebreke blijven daarvan tot vernietiging van de gestolen roerende
goederen van A.M.L. van Rooij op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),
van zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, van zi jn bedri jven Camping en Pensionstal
'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V. (en vertrouwel i jke dossiers van haar cl iënten),  Van
Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en van de pol i t ieke part i j  De
Groenen (met haar hoofdzetel  in Utrecht,  afdel ing Sint-Oedenrode)zalworden overgegaan.

\,. ,,{
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Op bovengenoemde aan de voormal ige huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen te Diessen
betekende valsel i jk exploot d.d. z2juni 20'15 hebben A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen op 22 luni  2015
(9.59 uur en 1'1.45 uur) de volgende hieronder ingelaste twee react ie e-mai lber ichten verstuurd aan
hiervoor verantwoordel i jk ambtenaar mevr.  T. Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode:

Als antwoord daarop heeft verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Sint-Oedenrode bij e-mail
d.d. 2zjuni 20'15 (  12:55 uur) let ter l i jk als volgt gereageerd.

Van : Ti na G ru ben <l-, Gtu trení0 $i nboeiJgnj qÍJg, 0l>
Datum: 22 juni 2015 12:55:10 CEST
Aa n :' J o s va n Ro o i j' < j o-s h ul1j 9,9 J'Q,lrStStA{-c-a'.n t >
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

/ o
L
/1,-.'

{ ,

F rom : Js!huh-1-9-01@l-q_!ry1,o !.so111
To:t.grul2-e.-n.Q$_i$;p_e_g-í)t)t:gg"íi,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 201 5 dus teruggegeven aan huiseigenaar.

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

Echter zie ik dat deze brief ook is gericht aan eigenaar JEM van Nunen maar hier geen adres van bekend is,
deze heb ik wel voor u dit is nameliik:
Hazendansweg 364
3520 Zonhoven (België)

Graag ontvang ik een bevestiqinq van deze mail.

Met vriendeli jke groet,
Jos van Rooij En Kimberley Driessen

Va n : J os va n Roo ij lnaj ltaioskuh 19-&3,0] hstmo ilsam l
Verzonden: maandag 22 juni 2015 11:45
Aan: Tina Gruben
Onderwerp: 11500731 bewijs sleutes ingeleverd

Geacht mevrouw Gruben,

Hierbij stuur ik als toevoeging op vorige mail nog even de brieven met de bevestiging dat wij de sleutels voor de
ontruiming al ingeleverd hadden bij de eigenaar, hierin kunt u dus zien dat wij geen gerequireerden zijn in deze
zaak (Stuk 2 en Stuk 3). .

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

Met vriendeli jke groet,
Jos van Rooij & Kimberley Driessen
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Hiermee is het juridisch waterdichte bewijs geleverd datVan Kaathoven Logistics 8.V., te Sint-
Oedenrode op 29 januari 2015 in opdracht van verantwoordeliik ambtenaar T. (Tina) Gruben van
de qemeente Sint-Oedenrode alle eigendommen van A.M.L. van Rooij op het adres 't Achterom 9-
94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),  van zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, van zi jn
bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V. (en vertrouwel i jke
dossiers van haar cl iënten),  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding
8.V., de politieke partij De Groenen (met haar hoofdzetel in Utrecht, afdeling Sint-Oedenrode) heeft
gestolen, zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooi j .

Hiermee is het jur idisch 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:

Nadat Rob van den Witteboerwerkzaam bi jVan Kaathoven Logist ics B.V.,  postbus'134, 5490 AC
Sint-Oedenrode (veelal)  in containers van M. van Happen Transport  B.V. ( totaal 12 of 13 containers)
op 29 ianuari  20í 5 in opdracht van verantwoordel i jk ambtenaar T. (Tina) Gruben van de gemeente
Sint-Oedenrode zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooi j  al le eigendommen
(waaronder vertrouwel i jke dossiers van onder meer cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.)
heeft gestolen uit de bedrijfswoningen op het adres 't Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode
van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven Camping
en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding B.V-,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-
Oedenrode) heeft  op 18 februari  2015 B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode
vrii van al deze door Rob van den Witteboer qestolen eiqendommen de bedrijfswoningen op het
adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende
percelen sect ie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (zo'n 6 hectare),  inclusief de
brievenbussen, gestolen van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  waarin zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van
Nunen in de gemeentel i jke basisadministrat ie (GBA)van de gemeente 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

\r{
r : ' ;  i
ir""'" ;

i ,

Huisvredebreuk

Onder huisvredebreuk wordt verstaan het binnendrinqen van een woninq of besloten lokaal (biivoorbeeld
een winkel of horecabedriif l  of erf of daarin verbli iven zonder de toestemminq en teqen de wil van de
eiqenaar of qebruiker. Huisvredebreuk is in Nederland een !{gÈii l dat straÍbaar is gesteld in het Wetboek
van Strafrecht onder artikel 138 Sr en valt in een specifieke categorie misdrijven tezamen met
lokaalvredebreuk ten aanzien van een lokaal bestemd voor de openbare dienst (art. 139 Sr) en sinds 1993
computervredebreuk (art. 1 38ab Sr).

Wetsartikelen huisvredebreuk en uitleq

Artikel 138 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht:
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 oÍ 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 orderofeen vals kostuum, ofdie, zondervoorkennis van de rechthebbende en anders dan ten
gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde
tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.

3. lndien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij
gestraft met gevangenisstraÍ van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

4. De in het eerste en derde l id bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd,
indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

o
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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
aansturing van gemeentesecretaris F. Schriever op 22 juni 20'15 bewust een valselijk opgemaakt
exploot heeft  laten ui tgaan aan de voormal ige huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driesen op hun
huidige woonadres te Diessen met de aanzegging dat door hen op ui ter l i ik 30 iuni2015 de
verschuldigde opslagkosten van de 12 of í  3 containers, z i jnde 145.974.- EURO (voor 12 containers)
of 158.278.- EURO (voor 13 containers), moet zijn betaald waarin Rob van den Witteboer werkzaam
bij Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus í34, 5490 AC Sint-Oedenrode (veelal) in containers van
M. van Happen Transport  B.V. ( totaal 12 of 13 containers) op 29 januari  2015 in opdracht van
verantwoordelijk ambtenaar T . (Tina) Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode zonder
voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooi j  al le eigendommen (waaronder
vertrouwelijke dossiers van onder meer cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) heeft
gestolen uit de bedrijfswoningen op het adres 't Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode van
eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven Camping en
Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing
Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en de pol i t ieke part i j  De Groenen (afdel ing Sint-
Oedenrode). 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
2015 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 Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op grond
van art. 40 Ger. W. (België) wettelijk verplicht om de voor hem bestemde (aangetekende) brieven te
versturen aan federaal procureur des konings 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. Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,

gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
4. Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V., met ondernemingsnummer: 16090'1 1 1 , vanaf 5 maart 1998

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

adres't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
6. 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);
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 20'15 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.

Voor verantwoordelijk gemeentesecretaris F. Schriever (zie foto) gaat dit echter nog
niet ver genoeg en heeft hij dit kunnen doen door als gemeentesecretaris artikel 7:10,
eerste l id,  van de Algemene wet bestuursrecht te overtreden door in samenspanning
met burgemeester en wethouders van SinGOedenrode vóór ui ter l i ik 18 iuni  2015
geen beslui t  te hebben genomen op ons bezwaarschri f t  d.d. 22maart 2015 (kenmerk:
AvR/JvN/2203201518.2) waartoe burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode
wettelijk verplicht waren, waarvan u de aanhef op de eerste pagina hieronder vindt
ingelast:','.r

It
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L I/EtrÍ\u
A.M.L.  van

Rooi j  en J.E.M. van Nunen
Vanaf  1 januar i  2011 wonende op hun
hoofdverbli jfplaats Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (België) e.a.

Ons kenm erk: AvFÍJvN/220320 1 S|BZ

Aantekenen

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

Zonhoven: 22 maart2015

Betreft:
Bezwaarschri f t  tegen de op 11 februari  2015 bi j  br ief  d.d. 9 februari  2015 (nummer:
verstuurde beschikking bestuursdwang aan de naamloze vennootschap SNS Bank
1 3521 BJ Utrecht van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode.

Dit bezwaarschrift bevat 90 's met de producties 1 Um I (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-maart-2015-bezwaarschrift-teqen-beschikkinq-
bestu u rsdwanq-van-benw-si nt-oeden rode-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.

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 8.V.,
Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en de pol i t ieke part i j  De
Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) per direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel
P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooi j  op het adres ' t  Achterom 9-9A,.  5491 XD Sint-Oedenrode,
zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald.

In geval de volgende zeven rechtspersonen:

1. Van Rooii. Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de
gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op
grond van art. 40 Ger. W. (België) wettelijk verplicht bent om de voor hem bestemde aangetekende
brieven te versturen aan federaal procureur des konings 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 SintOedenrode (Nederland);
3. Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,

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

gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
5. Van Rooii Holdinq 8.V., metondernemingsnummer 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 SintOedenrode (Nederland);
7. Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het

adres 't Achterom 9, 5491 XD te SintOedenrode (Nederland);
\Í
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op bovengenoemde juiste adressen op ui ter l i ik 26 iuni  2015 bi j  aangetekende br ief  (die door
A.M.L. van Rooi j  en zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  persoonl i jk kunnen worden ontvangen)g
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode geen besluit hebben mogen ontvangen op ons
bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvR/JvN 122032015lBZ) waartoe burgemeester en
wethouders van Sint-Oedenrode op grond van art ikel  7:10, eerste l id,  van de Algemene wet
bestuursrecht vóór ui ter l i ik 18 iuni  2015 een beslui t  hadden moeten nemen, zal  tegen
gemeentesecretaris F. Schriever, burgemeester Peter Maas (CDA) en de wethouders Jeanne
Hendriks-van Kemenade (Hart van RooiiPvdA), Ad van der Heiiden (DGS- BVRRooi) en Jan van
Burqsteden (VVD) (zie 5 foto's hieronder), tegen verantwoordelijk ambtenaar T. (Tina) Gruben van
de gemeente Sint-Oedenrode en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode,

als ook tegen:

1. Van Kaathoven Loqist ics 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 bij Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134, 5490 AC

SintOedenrode;
4. M. van Happen Transport  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  B.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 Frederic Van Leeuw, Federaal
Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel(Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan de
Hoofdoff ic ier van Just i t ie mr. F.K.G. Westerbeke van het landel i jk parket,  Posthumalaan74,3072 AG
Rotterdam. Ter onderbouwinq van die strafaanqifte zal deze sommatie worden overlegd.

SOMMATIE

Op qrond van bovenqenoemde feiten sommeren wii het openbaar lichaam De Gemeente Sint-
Oedenrode. namens deze secretaris F. Schriever. zetelend te Sint-Oedenrode aan de
Burqemeester Wernerlaan 1. 5492 GD Sint-Oedenrode

1. Het op verzoek van het openbaar lichaam De Gemeente Sint-Oedenrode op 22 juni 2015
valsel i jk betekende exploot aan A.A.H. van Rooi j  en K.T. Driessen op hun huidige woonadres
te Diessen per direct niet ig te verklaren en dat op ui ter l i ik 25 iuni  2015 met
deurwaardersexploot te hebben laten betekenen aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op
hun huidige woonadres te Diessen.

2. Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode te verplichten dat per direct moet worden
beslist op ons bezwaarschrift d.d. 22 maarl2015 (kenmerk: AvR/JvN 122032015/82) omdat
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode op grond van artikel 7:'10, eerste lid, van
de Algemene wet bestuursrecht daarop vóór ui ter l i ik 18 iuni2015 een beslui t  hadden

* i

moeten hebben genomen.
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3. Aan Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode; namens deze Rob
van den Witteboer,  opdracht te seven om de door hem op 29 januari  2015 in 12 of 13
containers gestolen eigendommen van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van
Rooi jvan 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 oo 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 Sint-Oedenrode (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 Gentrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: 160901 11, vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Van Rooi i  Holdinq B.V.,  met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 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 94, 549í XD Sinf
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@gmal.com en
de.groenen.beloie@omail .com op ui ter l i ik 25 iuni  2015 schri f tel i jk te hebben bevest igd, zo niet dan
zal hiervan op 26 iuni  2015 tegen de in di t  sommatieverzoek genoemde natuurl i jke personen en
rechtspersonen strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw,
Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1 , 1000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan
de Hoofdofficier van Justitie mr. F.K.G. Westerbeke van het landelijk parket, Posthumalaan74,3072
AG Rotterdam. Ter onderbouwinq van die strafaanqifte zal deze sommatie worden overleqd.

Hoogachtend;

A.M.L  van Roo i j  J .E .M.  van Nunen
Federaal Parket, 't Achterom 9A,
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 SintOedenrode

Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding 8.V.,
't Achterom 9A 't Achterom 94,
5491 XD Sint-Oedenrode 5491 XD Sint-Oedenrode

Politieke Groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode;
't Achterom 9. 5491 XD Sint-Oedenrode
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Biibehorende stukken bundel:
-  (Stuk 1);  Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref:  20141PGN2192) van procureur des konings

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

-  (Stuk 2);  Schri f tel i jke bevest iging d.d. 2l  januari  20'15 van afgi f te van de sleutels door huurder
A.A.H. (Jos) van Rooi jaan eigenaarA.M.L. van Rooi jvan het pand'tAchterom 9, 549'1 XD te
Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari  2015 (í  blz.) ;

-  (Stuk 3);  Schri f tel i jke bevest iging d.d.21januari  2015 van afgi f te van de sleutels door huurder
K. l .  (Kimberley) Driessen aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  van het pand ' t  Achterom 9A, 5491
XD te Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari  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 bi j  de Europese De Groenen, afdel ing België (www.degroenen.eu),  op
internet laten plaatsen.

SOMMATIE

Op grond van bovenqenoemde feiten sommeren wii korpschef Frans Heeres van de politie
Oost-Brabant. om:

L De door Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus '134, 5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze
Rob van den Witteboer,  op 29 januari  2015 in 12 of 13 containers gestolen eigendommen van
eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, zi jn bedri jven
Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  Van Rooi j  Holding
B.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V en de pol i t ieke part i j  De Groenen
(afdeling Sint-Oedenrode) per direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P
526 in eigendom van A.M.L. van Rooi j  op het adres ' t  Achterom 9-9A, 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 iuni  2015 moeten staan.

Met de sommatie om op ui ter l i ik 25 iuni20í5 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 Sint-Oedenrode (Nederland)
omdat zij daar als wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeentelijke
basisadministrat ie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode;

- Gamping 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 Gentrum B.V.,  met ondernemingsnummer: 16090'1 1 1 ,  vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart 1998
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 SintOedenrode,
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 j48@qmal.com en
de.qroenen.belqie@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 korpschef Frans Heeres en zi jn hulpoff ic ier Seggaien de in di t
sommatieverzoek genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen
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strafaangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Fréderic Van Leeuw, Federaal
Parket, Wolstraat 66 bus 1 , 1000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan de
Hoofdoff ic ier van Just i t ie mr. F.K.G. Westerbeke van het landel i jk parket,  Posthumalaan74,3072 AG
Rotterdam. Ter onderbouwinq van die strafaanqifte zal deze sommatie worden 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
5491 XD Sint-Oedenrode

Van Rooi j  Holding 8.V.,
't Achterom 9A
549í XD Sint-Oedenrode

J .E.M.  van Nunen
't Achterom 94,
549'1 XD. Sint-Oedenrode

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

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

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

-  (Stuk 3);  Schri f tel i jke bevest iging d.d. 2í  januari2015 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 januari2015 (1 blz.) ;

- (Stuk 4); Ontvangstbewijs van onze hierboven ingelaste perfax verstuurde sommatieverzoek
d.d.23 juni  201 5 (8KC12206201S/SOM/SNS) aan het openbaar l ichaam De Gemeente Sint-
Oedenrode, namens deze secretaris F. Schriever (1 blz.)

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

SOMMATIE

Op qrond van bovenqenoemde feiten sommeren wii Wiikaqent Frans van Rozendaal. Sint-
Oedenrode Kienehoef. Eerschot. Rooise Zoom. Olland. Boskant. Armehoef en Kinderbos om:

1. De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de politie Oost-Brabant, namens deze
hulpoff ic ier Seggai,  in opdracht van Jur idisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina)
Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logist ics 8.V.,  postbus 134,
5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van den Witteboer, op 29 januari 2015 in 12 of
13 containers gestolen eigendommen van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M.
van Rooi jvan Nunen, zi jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis
Centrum 8.V.,  Van Rooi j  HoldinS 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 Rooij op het adres 't:k
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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 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 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 1 1, vanaf 5 maart
1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Van Rooi i  Holdinq B.V.,  met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart í998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart '1998 gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);

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

en dat op de volgende e-mai l  adressen: ekc.avanrooi i@qmal.com en a.vanrooi i48@qmal.com en
de.groenen.belgie@qmail .com op ui ter l i ik 26 iuni20í5 schri f tel i jk te hebben bevest igd, zo niet dan
zal hiervan op 27 iuni 2015 tegen wijkagent Frans van Rozendaal, burgemeester Peter Maas, de
wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade, Ad van der Heijden, Jan van Burgsteden,
gemeentesecretaris Fred Schriever van de gemeente SintOedenrode, 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,  Wolstraat66 bus 1, 1000 Brussel(Belgié) meteen afschri f tvan die
strafaangifte aan de Hoofdofficier van Justitie mr. F.K.G. Westerbeke van het landelijk parket,
Posthumalaan74,3072 AG Rotterdam. Ter onderbouwino van die strafaangifte zal deze
sommatie worden overleqd.

Hoogachtend;

i.,..

I

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

\"- \_. " "- )

J .E .M.  van Nunen
't Achterom 94,
549'1 XD, Sint-Oedenrode

. ! ! ^
/  : l  I  ' v  . r '

/  uLr '  1  I  u

!  . , '  L .

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

\. ;y '

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

I

Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 8.V.,'t Achterom 94,
5491 XD Sint-Oedenrode

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

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

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

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

-  (Stuk 3);  Schri f tel i jke bevest iging d.d.21januari  20í 5 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 januari2OlS (1 blz.) ;

- (Stuk 4); Ontvangstbewijs van onze hierboven ingelaste per fax verstuurde sommatieverzoek
d.d. 23 juni 201 5 (EKC12206201S/SOM/SNS) aan het openbaar lichaam 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 (EKC124062015/Heeres) aan Korpschef Frans Heeres van
de pol i t ie Oost-Brabant,  postbus 90'163, 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, 549'1 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 (wvvw.deqroenen.nl)  en bi j  de Europese De Groenen, afdel ing België (vwvw.deqroenen.eu),  op
internet laten plaatsen.

í  
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A*M.L, vqn.Rogii.:
De eigenaar van het pand ' t  Achterom 9-9A,
5491 XS te $int-Oedenrode en de daarin gevest igde
hierna te noemen bedri jven en pol i t ieke part i j
Corr.  Adres: HazendansweE 36A,
3520 te Zonhoven (Belgiê)
e-mail : Êb c. avalrop.i j-SS"t lÏjdl. co m
te l :  +  32  11 ï  58S 76

rffi
Aan. Kinrberley Driessen

Hierbi j  bevest ig ik als cJe eigenaar van het pand ' t  Achlerom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode
Van Rooi i .  Agf ianus Marius Lambe(.u.s,  vanaÍ 1 januari  201"1 wonende op zi jn hooídverbl i j íp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiê);  dat Kimberley Driessen de sleutels van hel pand
't Achteronr 94 tl n dc biigebouwen heeít aígegeven aan de eigenaar.

Dagteken ing .  21  januar i  2015

lt' ,t'

/ ." {..y' ,Í' 1 . .  I

A .M.L .  van  Root j
l-1arendansweg 364,
3520 Zonhoven Belgiè

P.S. De volgende bedri jven zi jn rrog gevest igd op t  Ach{erom 9A

1 . Het Ecoloqisch Kennis Centrqr-n 8.V.,  met ondernent ingsnummer. 
'16090111, vanaf 5 maart

199g S*-rtJSd "p 
f ,ót  àOres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederlancl)  met als

d j rec tàgrA M.L .  van  Roo i j ,  vanaí  1 januar i2011 wonende opz i ln  hoofdverb l i j fp laa ts

Hazenclansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgie);
Van Rooi l l - lo láin$ B.-Y.,  ntet onclernemingsnurrrnter.  17102683, vanaÍ 5 nraart  1998

gevesi lg, l  o[  net acires' t  Achterom 9A, 5491 XD Sirr t-Oedenrode (Nederland),  met als

bestuurUer A.M.L van Rooi j ,  vanaí 1 januari  2011 wonende op zi ln hoofdverbl i j fp laats

Hazenc1answeg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiè);
Stichtifrq Admi$istratiek.antoor yan Roqii HoldiqP B.V', rnet ondernem ingsnummer:

1n544?SJ*; i5 maart 1998 gevest igd op het adres' t  Achlerom 9A, 5491 XD Sint-

OecJenroe1e (Nederland),  met al i  uoorzi t ter A,M.L van Rooi l ,  vanaÍ 1 januari  2011 wonende op

zi jn hoofdveiUi l fptaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgié);

Drt  bedri j f  is nog gevestrgcl  op' t  Achterom 9-9a

4. 0ampinq en Pensionstal  l 'Dnmmelda!" eenmansbedri l Í  met orrderrreminqsnummer'

57035032 , gevesiigd op het aores ïïchteronr 9-9A, 5491 XD Srnt-Oedenrode (Nederland)

meta ls  z -aakvoerc ie iA  M.L .  van  Roo i i ,  vanaf  i lanuar i  201 1  wr :nende op  z l ln

hoofdverblr i íplaats Hazenclansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgié);
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A.M*1.. van Rooii:
De eigenaar van het pand 't Achterom 9-gA,
5491 XD te $int-Oedenrnde 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 | : ekc. av.ajl.fggi.k@q nr ai l.cclrn
te l :  +  32  117 5BO 76

r.Iffi
Aan: Jos van Rooi j

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

Dagteken ing :  21  januar r  2015

A.M.L, van Roorj
HazendansweE 364,
3520 Zonhoven Belgie

P.$. De volgende poi i t ieke part i j  is nog gevest igd op 
' t  Aclr terorn I

1. Politieke Groeper!.rq Pe Groenen (met haar zetel le Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
gemacht igd bestuurder A.M"L. van Rooi j ,  vanaí 1 januari  2011 wonende op zi jn
hooídverbliifplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiè);

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

Z. Cam.pinq en Pensionst-al  "DomÍl teldal"  eenrransbedri j f  rnet r :ndernenringsnumnrer.
570a50j,  ,  getest igC op het adres ' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)

mel als zaakvoerder A.M.L. van Rooi j ,  vanaí 1 janr"rar i  201' l  wonende op zi ln
hooÍdverbl i i fp laats Haz-endansweg 3$A, 3520 Zonhoven (Belgié);

{ '  

, . ,
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PARKET
VAN DE

PROCUREUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING - ANTWERPEN

O . R e f :  O W  5 7 6 I / 2 0 1 4  A n t w e r p e n ,  2 9  S e p  2 O I 4
B u r e e l  R  -  t e l e f o o n :  0 3 / 2 s 7  9 0 8 6
C o n t a c t p e r s o o n :  i l  .  f m p e n s
U . R e f :  2 a 1 4 / p c e / z t g Z
Brj l -age :  betekening ber icht  op onbekende woonst

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

M i  i n h o n r  r l n  D r n n r l r ê r r r - 6 p 6 6 v r r  I-  rocureur  -  generaa-L  ,

I k  h e b  d c  e e r :  U e d .  h i e r b i j  , *  g e r e c h t s b r i e f  d d .  1 6  S e p  2 Q I 4
inzake de  be teken ing  op  onbekende woonst  (Conform ar t  -  40
G W )  u i t g a a n d e  v a n  H o f  w a n  B e r o e p  t e  A n t w e r p e n  ( K f ) ,  i n z a k e
Kenn isgev ing ,  bes temd voor  VAN ROOIJ  ADRIANUS,  thans  zonder
g e k e n d e  w o o n -  o f  v e r b l - i j f p l a a t s ,  L o t  b e s c h i k k i n g  t e r u g  t e
d o e n  g e w o r d e r t ,  t e n e i n d e  v o e g i n g  b i :  h e t  d o s s i e r .

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

M .  V a n

Aan de Heer  Procureur -generaa- l
b i j  he t  Hof  v . r r r  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 L e l l i n g
W a a l s e  K a a i
t e  2 0 0 0  A N T W E R P E N



Stuk 4



2 3 / 0 6  2 0 1 5  1 0 ; 2 4  F A X @  o o o l

{ r *  * * * * * r F * * * { < { c *  * * *  { . { c *  * *

***  TX RAPP0RT ***
*  *  * * *  i l r  *  *  *  * { rS * * * * *  { r * *  * t&

VERZENDING OK

TXIRX NR
BESTEMMINGSADRES
ID AANSLUITING
ST.  T I JD
GEBR.  T .
VERZONDEN PAGINA'S
RESULTAAT

0 1 0  7
0 0 3 1 4 1 3 4 7 8 0 6 0

2 3 / 0 6  1 0 : 1 7
0 6 ' 3 0

I 7
OK

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
politieke partij De Groenen gevestigd
op het adres 't Achterom 9 en/of 9A,
5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Verstuurd oer fax 041 3-478060

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/2306201 5/SOM/SNS

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

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

2. Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode te verplichten dat per direct moet worden beslist op
ons bezwaarschrift d.d. 22 maart 20'15 (kenmerk: AvR/JvN/2203201518.2) omdat burgemeester en
wethouders van Sint-Oedenrode op grond van artikel 7:10, eerste l id, van de Algemene wet
bestuursrecht daarop vóór uiterl i ik 18 iuni 2015 een besluit hadden moeten hebben genomen.

3. Aan Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van den
Witteboer, oodracht te oeven om de door hem op 29 januari 2015 in 12 oÍ 13 containers gestolen
eigendommen van eigenaar A.M.L. van Rooij, zi jn echtgenote J.Ê.M. van Rooij van Nunen, zijn
bedrijven Camping en Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding
8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de polit ieke parti j  De Groenen (afdeling
Sint-Oedenrode) per direct terug te brengen op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom
van A.M.L. van Rooij op het adres 't Achterom 9-94, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten
en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterl i ik op 25 iuni 2015
moeten staan.

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

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

-  J .E.M.vanNunen ophetadres:  ' tAchterom9A,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;

- Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 ,
gevestigd op het adres't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nededand);
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A,M.L. van Rooij (zonder geregistreerde
woo_n- en verblijfplaats in Betgíë),
J.E.M. van Rooij van Nunen geregistreerd

3t-s-1v91e1Ae op het adres ,t-Achïerom 
SÀ

5491 XD Sint-Oedenrode (NL), vier
bedrijven en de politieke pariil De Groenen
gevestigd op het adres ,t Achtlrom 9 en/of
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Ons kenmerk: 8KC1240620 1 S/Heeres

.* -. Verstuurd per fax 04g5-355409 en
076-5046389 en 073- 620438í
073-6991 896 en 073-6í39283
Aan: Korpschef Frans Heeres
van de politie Oost-Brabant

* ( info@brabant-noord. ool i t ie.nl)

Datum: 24 juni 2015

1' De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de politie oost-Brabant, namens dezehulpofficier seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmede*urÈà, Hànohaving T. (Tina) Gruben van degemeente sintoedenrode door Van Kaathoven Logistics a.v., posious 134, s4go AC sint-oedenrode,namens deze Rob van den witteboer, op 29 januari-201s in 1àïtíià containers gestóren Ëiienoommenvan eigenaar A'M'L' van Rooij, zijn echtgenoG J.E.M yan Rooij van Nunen, zijn bedrijven camping enPensionsta|'Dommerdar', Ecoiogisch Ke-nnis centrum 8.t., t;; Rooij Hording 8.V., StichtingAdministratiekantoor van Rooij Èolding B.V en.de politieke partil oà-cro"n"n (afdeting Sint-oedenrode)oer direct terug te brglsen op de parieerpllals van het p"o""i Élzg in eigendom van A.M.L. vanRooij op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 xD sint-oedenrode,zodánig afgesloten en/of van hekkenVoorziendatdaarui tnietskanwordenweggehaa|d,

Met de sommatie om oo qiterl i ik 25 iuni 2015 dat schrifteli jk te hebben bevestigd aan de volgende zevennatuurlijke personen en rechtspersonen op Oe piste adressen, te wetàÀ:- A'M'L' van Rooii op het adres: rêoeráa.tpro"rràuiàËr k;;j;;r Frédéric Van Leeuw, Federaat parket,wolstraat 66 bus 1 , 1000 Brussel, waartoe u op grond u"n àrtl +o Ger. w. (België) wettetryk verplichtbent omdat A'M'L' van Rooij door toedoen u"n gËráËnËsecretaris r. Schiievó van de gemeente sint-oedenrode vanaf 29 augustus 20'1 3 niet meer als wonende staat geregistreerd in het bevolkingsregistervan de gemeente Zonhoven en het Belgiscne nilksregiste;- J'E'M' van Nunen op het adres: 't Achterom 9A, 5491 ió'slnt-ouoenrode (Nederland) omdat zij daarals wonende nog steeds geregistreerd moet zijn in de Gemeenteli jke basisaoministratiepersoonsgegevens.(GBA) van de gemeente Sint-oedenrode;- camoinq en Pensionstàl "Dom;elda]" 
_"911n-gp9àáruiÀ"t ondernemingsnummer: s7035032 ,gevestigd op het adres 't Achterom g-gn, s+gt XD Sint-oedeÀrooe lrueoertano;;- Het Ecolooisch Kqnnig Qentrum 8.V.,_1e! 

91dgrnerningsn;rmer: 1609011 1, vanaÍ 5 maart 199ggevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-OedYenà0" ltrt"o"dand);- van Rooii Holdinq B'V.' met ondernemingsnumme r: 17102683,vanaf 5 maart i 99g gevestigd op hetadres 't Achterom gA, 5491 XD Sint_OedeÀrode (Nederland):-  
, ïe t  onOernemingsnumme r :1715441g,vanaf 5 maart 1998 gevestigd op net-ores tllË'itfr-dÀ, s+àr xo s_int-oedenrode (Nedertand);- Politíeke Groeperino De Groenen (met haar zeter te utrecni), ,io"ting Sint-oedenrode, gevestigd op hetadres 't Achterom 9, 5491 xD te sint-oedenrode (Neoedaná)l

en dat op de volgende e-mail adressen: gketrvanloqJ@-omat,gom àn ílen1a_ouag@S11eLgAll 
"nffi ffit"ËËoo"n bevestigd, zo niet dan zathiervanop 26 iuni2015 tesen korpscrretFranlffivan oe potitie oolt-sruoï;il'ËnlËÏil;ï 3ff;",Xi: lirlisommatievezoek genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen strafaangiftey:I9"I Oed1a.1 bij federaal procureui des konings Frédéric van r-""ur. Federaat parkpt \A/ntclraal AA rr,,- {



24 /06  2015  23 :37  FAX @  o o o r

*  * * *  i l { * *  *  * * * * * * * * * 8 * * * *

*** TX RAPP0RT **c.
{<  *  { r  t f  8*  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  I  * *  *  *

VERZENDING OK

TXIRX NR
BESTEMMINGSADRBS
ID AANSLUITING
ST.  T I JD
GEBR.  T .
YERZONDEN PAGINA'S
RESULTAAT

0 1 2  5
0 0 3 1 4 8 5 3 5 5 4 0 9

2 4 / 0 6  2 3 : 3 1
0 5 ' 5 3

2 4
OK

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

Ons kenm erk: EKC|24062O 1 5/Heeres

Verstuurd per fax 0485-355409 en
076-5046389 en 073- 6204381
073-6991 896 en 073-6139283
Aan: Korpschef Frans Heeres
van de oolitie Oost-Brabant
( info@brabant-noord. pol i t ie.  nl)

Datum: 24 iuni 2015

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

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

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

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

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

' Camoino 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 ondernemingsnumm er 17154479,
vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 549í XD Sint-Oedenrode (Nederland):

- Politieke Groeperins De Groênen (met haar zetel te Utrecht), afdeling SinlOedenrode, 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.qroenen.belgie@gmail.com op uiterl i ik 25 iuni 2015 schrifteli jk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan
oo 26 iqni 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 orocureur des koninos Frédéric Van l aauw Farlaraal garkot \Á/ntctraar AA h'c í
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A.M.L. van Rooij (zonder geregistreerde
woon- en verblijfplaats in België),
J.E.M. van Rooij  van Nunen geregistreerd
als wonende op het adres 't Achterom 94,
5491 XD Sint-Oedenrode (NL), vier
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
076-5046389 en 073- 620438í
073-6991 896 en 073-61392E3
Aan: Korpschef Frans Heeres
van de politie Oost-Brabant
( info@brabant-noord. ool i t ie.nl)

Datum: 24 juni 2015
Ons kenm erk: EKC | 240620 1 S/Heeres

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

1. De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, namens deze

hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben van de
gemeente Sint-Óedenrode door Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode'
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 echtgenoteJ.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en
pensiónstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Èolding 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

nooU óp het adies '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: Íederáal procureurdes konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket'

Wof straat OO nus t , ' t OOO 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

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

- bampindeÀ Pensionstàl "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 1 1 , vanaf 5 maart 1998

gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 549'l XD Sint-Oedenro-de (Nederland); . -^^
- Van Ro-oii HotOinq 4.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het

adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
-  St icht ino Adminis t rat iekantoor  van Rooi i  Hold inq 8,V. ,  met  ondernemingsnummer17154479'

vanaf 5 maart t SSa geuestigC op net adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
- politieke Groeoeriná De Groenen (met haar zetel te Utrecht), aÍdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het

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

en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooij@qmal.com en a.vanrooii48@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

oo Z6 iuni ZOf S tegen korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, zijn hulpofficier Seggai en de in dit

sommatie"ezoel n:y:19:l1yl111ïr::T^1?:j::ll'P,:'::i::,:n.o^:"j.s-:,bs::?:ï"ff:"::'*:lïÏ: ,'
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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 gA,
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 kenmerk: EKC1240620 1 S/Heeres

Verstuurd per fax 0485-355409 en
076-5046389 en 073- 6204381
073-6991 896 en 073-6í39283
Aan: KorpscheÍ Frans Heeres
van de politie Oost-Brabant
( info@brabant-noord. ool i t ie.nl)

Datum: 24 juni 2O15

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

1. De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, namens deze
hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben van de
gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode,
namens deze Rob van den Witteboer, op 29 januari 2015 in 12 of 13 containers gestolen eigendommen
van eigenaarA.M.L. van Rooij, zi jn echtgenoteJ.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 (aÍdeling 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 20í5 moeten staan.

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

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

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

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

-  Het  Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V. ,  metondernemingsnummer:  16090111,  vanaf  5 maart  1998
gevestigd op het adres't Achterom 9A, 549'l XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

- Stichtinq Administratiekantoor van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemingsnummer:17154479,
vanaf 5 maart í 998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

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

en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooU@gmal.com en a.vanrooij4S@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
oo 26 iuni 2015 tegen korpscheÍ Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, zijn hulpofficier Seggai en de in dit
sommatievezoek genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen strafaangifte
rrr^r. lon naÀaan Fri i  fadoraal nr . r  rrar rr  doc knninnc trr64ária \ /an I  oar rrrr  Fodaraal Parkot \À/nlclraal  AA hr rs í
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A.M.L. van Rooij (zonder geregistreerde
woon- ên verblijÍplaats 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 hêt edrês't Achterom 9 en/of
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL).

Verstuurd per fax 073-5472150

Aan: Frans van Rozendaal, Sint-Oedenrode
Kienehoef, Eerschot, Rooise Zoom, Olland,
Boskant, Armehoef en Kinderbos,
Borchmolendijk 17, 5492 AJ Sint Oedenrode
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Datum:  26  jun i  2015
Ons kenmerk: EKC/2606201 S/Rozendaal

Sommatie aan Wiikaqent Frans van Rozendaal. Sint-Oedenrode Kienehoef, Eerschot. Rooise Zoom.

Olland. Boskant. Armehoef en Kinderbos om oo qrond van de feiten zoals die staan beschreven in dit

sommatieverzoek:

1. De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de polit ie Oost-Brabant, namens deze
hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben van de
gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logistics 8.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode,
Àamens 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 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

Rooil op net 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 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

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,

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

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

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

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

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

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

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

- Ían Rooii Hotaino 8.V., met ondernemingsnummer: 171 02683, vanaf 5 maart í998 gevestigd op het

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

vanaTS maart ig98 gevestigd op het adres't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
- Politieke Groeperlnó De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het
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