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Afgegeven met ontvangstbevestiging                                                                 

 
      OCMW-raad Zonhoven   

      t.a.v Voorzitter Hendrikx Maria 
      Kerkplein 60 te Zonhoven, 
       
 
 
      
      Zonhoven 28 oktober 2011 . 
 
Ons kenmerk: IS/281011/VZ 
 
Betreft: Simons Ingrid Huberta Petrus (cliënt)/ 

Verzoek tot het nemen van een 6-tal besluiten als gevolg van het overtreden van artikel           
23 Grondwet en het aanzetten tot doodslag inzake Zonhovenaar Ingrid Simons, met het 
oogmerk daarbij grote schade toe te brengen aan haar voormalig buurman Ad van Rooij.     

 
 
 
Geachte voorzitter Maria Hendrikx, 
 
Mede namens Simons Ingrid Huberta Petrus, dakloos, hierna te noemen: cliënt, richten wij aan u het 
nadrukkelijke verzoek tot het nemen van een 6-tal besluiten op ons ondergenoemde zes verzoeken tot 
het nemen van een besluit op grond van het volgende feitenrelaas: 
 
Feitenrelaas    
 
Als gevolg van ambtelijke corruptie binnen de RVAbe en ACV werd betaling van het stempelgeld 
(dopgeld) aan cliënt vanaf 15 februari 2011 stopgezet, waardoor zij de huur van haar woning aan de 
Hazendansweg 36, 3520 te Zonhoven niet meer kon betalen. Als gevolg daarvan werd gas en 
elektriciteit afgesloten, waardoor zij in de wintermaanden in de kou en in het donker heeft moeten 
zitten. Buurman Ad van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, heeft haar toen twee 
maanden van elektriciteit voorzien. Na hierover advies te hebben ingewonnen bij Theo Boosten 
Vlaams Belang zijn Ad van Rooij samen met Ingrid Simons op 15 april 2011 naar het OCMW in 
Zonhoven gegaan. Wij hebben daar toen een goed gesprek gehad met Stijn Ooms. Hij vertelde ons 
dat Ingrid Simons als inwoner van Zonhoven in België recht heeft op zo’n € 750,- leefloon, waarvan 
ook de elektriciteit en het gas kan worden betaald, zodat die niet langer door haar buurman betaald 
behoefde te worden. Daarna verwees hij ons naar Eveline Thijs die als maatschappelijk werkster voor 
de Hazendansweg werkzaam is bij het OCMW.  
 
Met Eveline Thijs is toen afgesproken dat de begeleiding van Ingrid Simons vanaf dat moment onder 
verantwoordelijkheid van het OCMW in Zonhoven valt, en dat zij voor haar goed zou zorgen. Daar 
cliënt ook geen eten meer kon betalen is haar die dag nog een levenspakket meegegeven. 
Afgesproken was dat cliënt met terugwerkende kracht (vanaf 17 februari 2011), het moment waarop 
haar dopgeld is stopgezet, zo’n € 750,- leefloon zou krijgen omdat zij als inwoner van Zonhoven daar 
recht op heeft. Deze toezegging is zij door toedoen van de OCMW-raad Zonhoven, onder 
voorzitterschap van Maria Hendrikx, echter nooit nagekomen.  
 
Na vervolgens nog ruim twee maanden in armoede te hebben geleefd werd Ingrid Simons (cliënt) op  
6 juni 2011 door de gerechtsdeuwaarder onder toezicht van de politie HAZODI te Zonhoven uit haar 
woning gezet. Al haar eigendommen, waaronder bank, stoelen, tuinmeubelen, beddengoed, pannen, 
borden, glazen, bestek en zelfs haar kleren werden op een vrachtauto gegooid en afgevoerd. Zij 
kwam toen huilend naar haar buurman Ad van Rooij gelopen die dit alles heeft moeten toezien. Ad 
van Rooij heeft toen zijn schuurtje achter zijn woning voor haar ter beschikking gesteld om een 
gedeelte van haar kleding  te kunnen redden, anders had zij daadwerkelijk zonder kleren op straat 
gestaan. Toen Ingrid Simons daarover het OCMW telefonisch benaderde werd ijskoud tegen haar 
gezegd: wij kunnen niets voor u doen.     
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De OCMW-raad, onder verantwoordelijkheid van voorzitter Maria Hendrikx, heeft dat besloten met de 
voorkennis en wetenschap dat zij daarmee in zeer ernstige mate heeft gehandeld in strijd met de 
Belgische Grondwet. In artikel 23 van de Belgische Grondwet staat daarover namelijk letterlijk het 
volgende geschreven:  
 

Art. 23 
 
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
 
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 
houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele 
rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 
 
Die rechten omvatten inzonderheid : 
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een 
algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van 
een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke 
arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg 
en collectief onderhandelen; 
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, 
geneeskundige en juridische bijstand; 
3° het recht op een behoorlijke huisvesting; 
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; 
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. 

 

Het gevolg hiervan was dat Ingrid Simons (cliënt), als gevolg van overtreding van artikel 23 van de 
Grondwet door de OMCW-raad Zonhoven, zonder in het bezit te zijn van dekens en zonder leefloon         
( € 750,- per maand), waarop zij wettelijk recht had, vanaf 6 juni 2011 in de bossen heeft moeten 
doorbrengen. Onder deze onmenselijke omstandigheden heeft zij werk moeten zoeken om te kunnen 
overleven.   

 
Ondanks het feit dat het nagenoeg onmogelijk is om onder deze door de OCMW-raad Zonhoven  
opgedrongen omstandigheden nog werk te kunnen vinden heeft Ingrid Simons op 4 juli 2011 toch nog 
werk kunnen vinden bij Landelijk Dienstencoöperatief te Hasselt en daarvoor veelal in de gemeente 
Zonhoven gewerkt, waaronder bij de pastoor in Zonhoven. Voor deze arbeid verdiende Ingrid Simons  
een salaris van € 1340,- netto per maand. Zij heeft dit gemeld bij de OCMW in Zonhoven. Ondanks 
dat heeft de OCMW-raad Zonhoven, onder voorzitterschap van Mari Hendrikx, besloten dat zij cliënt 
niet konden voorzien van onderdak en/of juridische bijstand ter bescherming van haar sociale 
zekerheid en gezondheid. Daarmee heeft de OCMB-raad Zonhoven met vooropgezette bedoelingen 
(een tweede agenda) in zeer ernstige mate gehandeld in strijd met artikel 23 van de Grondwet.  
 
Onder deze mensonterende omstandigheden heeft Ingrid Simons haar werk toch nog vanaf 4 juli 
2011 tot  15 september 2011 (2,5 maand lang) kunnen volhouden. Direct daarna op 19 september 
2011 (wat later is gebleken) hebben burgemeester en schepenen van Zonhoven, onder 
verantwoordelijkheid van dezelfde Maria Hendrikx maar nu vanuit haar functie als schepen,  
Ingrid Simons van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven. 
Burgemeester en Schepenen van Zonhoven hebben zich daarbij gebaseerd op een valselijk 
opgemaakt rapport van een anonieme wijkagent te Zonhoven die daarin heeft geschreven dat alle 
pogingen om het nieuwe adres van Ingrid Simons te ontdekken vruchteloos zijn gebleken. Mogelijk is 
dit geheime rapport door dezelfde wijkagent opgemaakt als die cliënt op 6 juni 2011 uit haar woning 
heeft gezet zonder elders voor onderdak te hebben gezorgd en daarmee in zeer ernstige mate heeft 
gehandeld in strijd met artikel 23 van de Belgische Grondwet.   
 
Op dit valselijk opgemaakte geheime rapport van deze anonieme wijkagent heeft verantwoordelijk 
Schepen Maria Hendrikx bij collegebesluit van 19 september 2011 beslist om Ingrid Simons van 
ambtswege te schrappen uit het bevolkingsregister van Zonhoven. Dit met de wetenschap en 
voorkennis dat diezelfde Maria Hendrikx vanuit haar functie als voorzitter van de OCMW-raad 
Zonhoven de beschikking had over het mobiele telefoonnummer van Ingrid Simons en haar 
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persoonlijk had kunnen opbellen om aan haar te vragen wat haar nieuwe adres was. Een tweede 
agenda, wat later is gebleken, heeft Maria Hendrikx daarvan weerhouden.  
 
Korte tijd daarna kreeg voormalig buurman Ad van Rooij diverse poststukken bestemd voor Ingrid 
Simons op zijn adres in de postbus. Ook officiële instellingen als notarissen en Sociaal 
Verhuurkantoor Midden-Limburg vzw stuurde brieven naar het woonadres van Ad van Rooij t.a.v. 
Ingrid Simons. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegde brief (zie prod. 1).  
 
Ook werd Ad van Rooij zonder vooraf aangekondigd bericht bezocht door twee jonge mensen van de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Op een agressieve wijze werd door hen geëist dat zij in 
de woning van Ad van Rooij de watermeter stand moesten opnemen omdat daarin Ingrid Simons 
woont. Gelukkig kwamen juist op dat moment twee bekenden van Ad van Rooij met de auto 
aangereden die daarvan getuigen zijn geweest, waardoor zij vertrokken.  
 
Dezelfde dag nog zag Ad van Rooij de broer van de nieuwe buurvrouw die in de voormalige woning 
van Ingrid Simons op het adres Hazendansweg 36 woont. Hij vertelde dat in de woning van zijn zus 
de  elektriciteit niet werkt en dat hem is verteld dat dit aan de vorige eigenaar Ingrid Simons ligt, die 
daarvoor nog achterstallig geld moet betalen.  
 
Op zondag 2 oktober 2011 kwam voormalig buurvrouw Ingrid Simons, ernstig vermagerd, de woning 
van Ad van Rooij binnengelopen. Hiervan kunnen twee mensen getuigen omdat die toen in de woning 
van Ad van rooij aanwezig waren. Zij kwam vanuit het bos (zo’n 300 meter verderop) waar ze sliep en 
vertelde het niet meer te zien zitten, wilde zo niet meer verder leven en gaf te kennen om een einde 
aan haar leven te maken als dat niet kon worden opgelost. Ad van Rooij wilde haar mogelijke dood 
niet op zijn geweten hebben en heeft haar toen ondergebracht in een jeugdherberg (zie prod. 4).  
Dit alles heeft Maria Hendrikx als natuurlijk persoon, als verantwoordelijk schepen van Zonhoven en 
als voorzitter OCMW-raad Zonhoven persoonlijk op haar geweten, omdat zij vanuit een tweede 
agenda dit alles opzettelijk heeft veroorzaakt. Zij kan daarbij niet alleen overtreding van artikel 23 van 
de Grondwet worden verweten maar zelfs het aanzetten tot doodslag.  
 
Omdat Ingrid Simons op grond van artikel 23 Grondwet recht heeft op sociale zekerheid en juridische 
bijstand en Ad van Rooij vanuit zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. over die deskundigheid beschikt 
is Ad van Rooij samen met Ingrid Simoms op 6 oktober 2011 naar het gemeentehuis gegaan. 
Toen werd voor het eerst verteld dat Ingrid Simons op 19 september 20110 van ambtswege uit het 
bevolkingsregister van Zonhoven is uitgeschreven. Naar aanleiding daarvan is schriftelijk om een 
kopie van betreffend besluit verzocht.  
 
Gezien de slechte gezondheidstoestand van Ingrid Simons heeft ondergetekende op 10 oktober 2011 
daarover haar huisarts dr. Paul Jacobs gebeld. Op 11 oktober 2011 om 15.30 uur kon Ingrid Simons 
bij hem op consult komen. Na Ingrid te hebben onderzocht heeft haar huisarts letterlijk de volgende 
verklaring over haar gezondheidstoestand afgelegd (zie prod. 2): 
 

Zonhoven 11 oktober 2011-10-18 
 
Ondergetekende verklaart hiermede dat Simons Ingrid (24-4-68) om medische reden en 
psychische redenen dringend onderdak + sociale begeleiding nodig heeft.   

 
Hoogachtend  
dr. Paul Jacobs          

 
Deze brief hebben wij op woensdag 12 oktober 2011 afgegeven bij Evelien Thijs van het OCMW en 
Bart Telen, gemeentesecretaris van Zonhoven.  
 
Tegenover Evelien Thijs is nadrukkelijk te kennen gegeven dat gezien de inhoud van deze verklaring 
van huisarts dr. Paul Jacobs en haar gemoedstoestand vanaf dat moment alle contacten via Ad van 
Rooij (Ecologisch Kennis Centrum B.V.) moeten lopen. Zij heeft dat beloofd te doen maar is deze 
belofte later niet nagekomen. Op vrijdag 14 oktober 2011 werd Ingrid Simons door maatschappelijk 
werkster Evelien Thijs van het OCMW opgebeld dat op donderdag 13 oktober 2011 door de OCMW 
, onder voorzitterschap van Maria Hendrikx, is besloten dat aan Ingrid Simons geen leefloon wordt 
verstrekt en ook niet van onderdak zal worden voorzien. Daarmee heeft de voltallige OCMW-raad 
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Zonhoven in zeer ernstige mate artikel 23 van de Grondwet overtreden en zich, gezien de bij hen 
bekende gezondheids- en gemoedstoestand, zich schuldig gemaakt aan het aanzetten tot doodslag. 
Ad van Rooij kreeg als gevolg daarvan te maken met allerlei berichtjes van Ingrid Siemons met de 
mededeling: nu zie ik het echt niet meer zitten, voor mij behoeft het leven niet meer. Daarop heeft Ad 
van Rooij vanuit zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. alles in het werk gesteld om te voorkomen dat 
er met Ingrid iets ernstigs zou gaan gebeuren. 
 
Wij hebben daarop diezelfde dag nog verantwoordelijk OCMW-raadsvoorzitter Maria Hendrikx gebeld 
met de mededeling dat Ingrid Simons een kopie wil hebben van dit op 13 oktober 2011 door de 
OCMW-raad Zonhoven genomen besluit met bijbehorend onderliggend dossier waarop dat besluit is 
genomen. Zij weigerde dat te verstrekken met de mededeling, die is nog niet getekend.  
Meteen daarna vertelde zij. U moet Ingrid Simons maar in uw woning nemen u bent daartoe verplicht. 
Daarmee is de tweede agenda van OCMW-raadsvoorzitter Maria Hendrikx, tevens schepen van de 
gemeente Zonhoven, feitelijk bewezen.  
 
Bij brief d.d. 18 oktober 2011 heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. tegen het op 17 oktober 2010 
genomen besluit van burgemeester en schepenen, waarbij Ingrid Symons op een onrechtmatige wijze 
is uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Zonhoven, bezwaar aangetekend met het nadrukkelijke 
verzoek om vóór uiterlijk 21 oktober 2011 te beslissen dat Ingrid Simons vanaf die tijd weer staat 
ingeschreven in het bevolkingsregister van Zonhoven (zie prod. 3). Ondanks dit nadrukkelijk verzoek 
weigert het College van burgemeester en schepenen van Zonhoven daarop tot vandaag een besluit te 
nemen. Daarmee heeft het voltallige college van burgemeester en Schepenen van Zonhoven zich 
onmiskenbaar schuldig gemaakt aan het overtreden van artikel 23 Grondwet met als mogelijke gevolg 
dat Ingrid Simons een einde aan haar leven gaat maken. Om dit alles kracht bij te zetten kreeg Ingrid 
Simons te maken met een telefoontje van Stijn Ooms met de mededeling dat zij alle contacten met Ad 
van Rooij moest staken anders kan ze nooit meer op enige steun vanuit het OCMW rekenen. Daarop 
hebben wij hierover Erik Verbeek van No Cancer Foundation ingeschakeld en dit alles laten 
vastleggen op video. Enkele minuten na dat te hebben vastgelegd op video kwamen onaangekondigd 
secretaris Andre Rutten en Stijn Ooms van OMCW Zonhoven op bezoek bij Ad van Rooij met de 
dreigende mededeling dat de domicilie van Ingrid Simons op de woning van Ad van Rooij moet 
komen. Met name secretaris Andre Rutten ging daarbij zodanig ernstig dreigend te keer dat Erik 
Verbeek van No Cancer Foudation daarop boos werd en hem duidelijk maakte dat Ad van Rooij 
bepaald, wie bij hem in zijn woning komt wonen en niet Andre Rutten, waarop ze zijn vertrokken. 
Hiermee is nogmaals de tweede agenda van verantwoordelijk voorzitter en schepen Maria Hendriks, 
met de hulp van haar secretaris Andre Rutten en sociaal werker Stijn Ooms, feitelijk bewezen.    
 
Omdat OCMW Zonhoven niets voor Ingrid Simons deed hebben sindsdien Erik Verbeek en Ad van 
Rooij zich moeten inzetten voor Ingrid Simons. Zij hebben met Stijn Ooms voor elkaar gekregen dat 
Ingrid op maandag 17 oktober 2011 voor een dag kon slapen in een zorgcentrum te Hasselt. Daarna 
was er voor Ingrid nergens geen plaats meer zo vertelde Stijn Ooms.  
 
Stijn Ooms vertelde op dinsdag 18 oktober 2011 dat er nog enkel plaats was in een opvangtehuis en 
dat Ingrid moest beslissen om daarmee in te stemmen onder de voorwaarde dat niemand mocht 
weten waar zij zat. Dit ging haar te ver. Wij vertelden toen dat een opvangtehuis 30 euro per dag kost, 
terwijl een jeugdherberg veel goedkoper is. Na lang overleg daarover is besloten dat Ingrid Simons 
vanaf 18 oktober 2011 naar de jeugdherberg in Tongeren kon gaan. Intussen was zij over dit alles  
benaderd door de media. Omdat op 26 oktober 2011 de jeugdherberg in Tongeren was volgeboekt is 
Ingrid naar de jeugdherberg in Bokrijk gegaan en heeft dat telefonisch gemeld bij Stijn Ooms van het 
OMCB. Stijn Ooms vertelde haar dat zij door haar toedoen ongewenst bezoek van de media hebben 
gehad met de dreigende mededeling dat dit afgelopen moest zijn anders kon zij op geen enkele 
medewerking van hen meer rekenen.    
 
Daags erop bereikte ons via anderen het bericht dat een wijkagent in Zonhoven met de 
woningstichting en de eigenaar van de woning, waarvan Ad van Rooij de woning heeft gehuurd,  
contact heeft gezocht met de vraag: wie is Ad van Rooij, wij kennen hem niet, hij zit illegaal in die 
woning.  
 
Betreffende wijkagent in Zonhoven heeft dit gedaan met de wetenschap dat Ad van Rooij, als politiek 
vluchteling, die al vanaf 6 mei 2010 politiek asiel heeft aangevraagd bij verantwoordelijk minister 

Joëlle F.G.M. Milquet, vanaf 1 januari 2011 legaal in betreffende woning woont. Dit alles tegen 
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dubbele woonlasten, noodgedwongen gescheiden van zijn vrouw, gezin en moeder om door toedoen 
van de Nederlandse politiek, door Criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk “Corporate Crime” genoemd, in 
navolging van Pim Fortuyn niet te worden vermoord, waarover door Ine Veen het boek “Alarm u wordt 
vergiftig! zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” is geschreven:  
 
Ad an Rooij woont op zo’n 100 tot 200 meter van Vlaams vice-eerste minister Ingrid Lieten, gemeente 
raadslid Sven Lieten (zit ook in de politieraad)  en voormalig senaatslid Lisette Kroes (moeder van 
Ingrid Lieten). Met hen allen heeft Ad van Rooij als gebuur goede contacten opgebouwd. Sven Lieten 
heeft Ad van Rooij op 27 augustus 2011 zelfs uitgenodigd gehad voor de buurtfeest, waar Ad van 
Rooij en zijn kinderen zijn geweest. Iedereen weet hoe het zit en toch wordt door betreffende 
wijkagent van Zonhoven Ad van Rooij als zodanig afgeschilderd. Dit is zeer ernstig te noemen.  
Dit des te meer dat gebeurd precies na het moment de hierboven beschreven inschrijving van Ingrid 
Simons op de woning van Ad van Rooij is mislukt. Dit alles met de wetenschap en voorkennis dat 
Ingrid Simons, door toedoen van met name de OCMW-Zonhoven een achterstallige huur, 
achterstallige betalingen voor water, gas en elektriciteit heeft en nog veel meer schulden heeft waar 
deurwaarders achteraan jagen.  
 
Met de bijna dictatoriale domicilie inschrijving van Ingrid Simons op de woning van Ad van Rooij heeft 
verantwoordelijk schepen Maria Hendrikx in samenspanning met vele anderen willen bewerkstelligen 
dat Ad van Rooij daarna geconfronteerd zou gaan worden met de ene na de andere deurwaarder met 
inbeslagneming van zijn eigendommen om de hoge schulden van Ingrid Simons te betalen. Dit is 
corruptie ten top.   
 
Gezien bovengenoemde feiten heeft Ad van Rooij, als politiek vluchteling, besloten om een Belgisch 
paspoort aan te vragen bij burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven daar hij als hoofd van de 
politie en als voorzitter van het college van burgemeester en schepenen hiervoor verantwoordelijk is. 
Nadat het Belgisch Paspoort is verkregen laat Ad van Rooij zich inschrijven bij de gemeente 
Zonhoven. Dit om te voorkomen dat een dergelijke samenspannende criminaliteit tegen Ad van Rooij, 
met mogelijke opoffering van het leven van Ingrid Simons in strijd met de Grondwet, nogmaals 
gebeurd.           
 
Gezien bovengenoemde feiten richten wij aan voorzitter Maria Hendrikx (tevens verantwoordelijk 
schepen) het nadrukkelijke verzoek tot het nemen van het volgend 6-tal besluiten:  
 

1
e
 verzoek tot het nemen van een besluit:  

 
Te beslissen dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze Ad van Rooij als 
gemachtigd raadsman, tegen betaling Ingrid Simons sociaal en juridisch mag bijstaan 
daar zij op grond van artikel 23 Grondwet daarop recht heeft.  
 
2

e
 verzoek tot het nemen van een besluit 

  
Te beslissen dat bijgevoegde overnachtingskosten bij de jeugdherberg, ter grootte van 
€ 211,20 (zie prod. 4) vandaag nog (28 oktober 2011) worden overgemaakt, omdat 
betreffende jeugdherberg dat deze maand boekhoudtechnisch moet hebben verwerkt.    
U bent op grond van artikel 23 van de Grondwet daartoe wettelijk verplicht.    
 
3

e
 verzoek tot het nemen van een besluit 

  
Te beslissen dat alle door Ad van Rooij reeds gemaakte en nog te maken kosten ten 
dienste van Ingrid Simons worden vergoed, daar die het gevolg zijn van uw handelen in 
strijd met artikel 3 van de Grondwet.  
 
4

e
 verzoek tot het nemen van een besluit            

 
Te beslissen dat Ingrid Simons vanaf 30 oktober 2011 in de woning van voorzitter Maria 
Hendrikx (tevens verantwoordelijk schepen) onderdak krijgt, omdat zij dit alles als 
verantwoordelijk OCMW-voorzitter en verantwoordelijk schepen heeft veroorzaakt in 
strijd met artikel 23 Grondwet;   
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5

e
 verzoek tot het nemen van een besluit 

Te beslissen dat Ingrid Simons bij beslissing op ons bezwaarschrift d.d. 18 oktober 
2011 per direct wordt ingeschreven in het bevolkingsregister van Zonhoven, per direct 
met terugwerkende kracht zo’n € 750,- per maand aan leefloon wordt verstrekt en alle 
bij haar aangerichte materiële en immateriële schade zal worden worden vergoed, daar 
die het gevolg zijn van uw handelen in strijd met artikel 23 van de Grondwet; 
 
6

e
 verzoek tot het nemen van een besluit 

Te beslissen dat aan Ingrid Simons een kopie wordt verstrekt van de door de  
OCMW-raad Zonhoven op 13 oktober 2011 genomen besluit, met onderliggende 
dossierstukken, waarin is beslist dat aan Ingrid Simons geen leefloon en geen 
onderdak wordt gegeven. Dit om vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V., als 
gemachtigde, daartegen tijdig bezwaar te kunnen indienen.  

 
In afwachting van uw besluit op bovengenoemd 6-tal verzoeken tot het nemen van een besluit, 
waarvan het 2

e
 verzoek vandaag 28 oktober 2011 genomen dient te worden, verblijven wij;    

 
Een kopie van dit verzoekschrift is afgegeven bij: 

- Johny De Raeve, verantwoordelijk burgemeester burgemeester van Zonhoven; 
- Sven Lieten, buurman, raadslid Zonhoven tevens lid politieraad; 
- Theo Boosten, raadslid Hasselt; 
- Erik Verbeek, No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org)  
- Iedereen in Zonhoven en omliggende gemeenten die Ad van Rooij daarover aanspreekt en wil 

weten hoe het daadwerkelijk zit; 
 
 
De machtiging vindt u bijgevoegd (zie prod. 5)  
 
Hoogachtend 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze. 
 
 
 
 
 
 
Ing (Ad) van Rooij                                                                     Simons Ingrid Huberta Petrus 
Directeur   
 
 
Bijlage: 
Dit document bevat een 5-tal productie bestaande uit 11 pagina’s.    

                 

http://www.nocancerfoundation.org/

