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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 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).  

Aangetekend met ontvangstbevestiging  
 

Aan: Frédéric Van Leeuw 
federaal procureur des konings  
Federaal Parket 
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel, 
(federaal.parket@just.fgov.be)  
 

 
Datum: 29 juni 2015  

Ons kenmerk: EKC/29062015/VanLeeuw  
 
 

Strafaangifte tegen:  
 

1. Burgemeester Johny De Raeve, de schepenen Kristien Smets, Henri Schraepen, Bram De Raeve, 
Jules Achten, Christine Bernaert, Eric Vos, Ria Hendrikx en gemeentesecretaris Bart Telen van de 
gemeente Zonhoven en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Zonhoven, Kerkplein 1, 

3520 Zonhoven.  
2. Procureur des konings Annemie Gepts en haar substituut M. Van de Werf, parket van de Procureur 

des Konings, Bolivarplaats 20 bus 2, 2000 Antwerpen. 
3. Burgemeester Peter Maas, de wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade, Ad van der Heijden, 

Jan van Burgsteden en gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-Oedenrode en de 
publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode, Burgemeester Wernerplein 1,5492 

GD Sint-Oedenrode (Nederland).   
4. Coördinator /Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving mw. T. (Tina) Gruben, Burgemeester 

Wernerplein 1,5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland).  
5. Toezichthouder dhr. T.W. Craane van de gemeente Sint-Oedenrode, Burgemeester Wernerplein 

1,5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland).  
6. Toezichthouder dhr. J.F.M. Vlemminx, van de gemeente Sint-Oedenrode, Burgemeester Wernerplein 

1,5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland). 
7. Het bedrijf Van Kaathoven Logistics B.V., haar directeur Rob van Kaathoven en haar werknemer 

Rob van den Witteboer, Postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode (Nederland).  
8. Het bedrijf M. van Happen Transport bv, haar directeur Mark van Happen en haar werknemer Leo 

Merks, Postbus 2323, 5600 CH Eindhoven (Nederland).  
9. De naamloze vennootschap SNS Bank N.V. en haar werknemer Ronald Veen, Croeslaan 1 3521 BJ 

Utrecht (Nederland).  
10. Gerechtsdeurwaarderskantoor Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders B.V. en haar 

gerechtsdeurwaarder dhr. R.C.M. Treffers, Drielandendreef 38, 3845 CA Harderwijk (Nederland).  
11. Wijkagent Frans van Rozendaal, Sint-Oedenrode Kienehoef, Eerschot, Rooise Zoom, Olland, Boskant, 

Armehoef en Kinderbos, politie Oost-Brabant Borchmolendijk 17, 5492 AJ Sint Oedenrode (Nederland). 
12. Korpschef Frans Heeres en zijn hulpofficier van justitie dhr. Seggai  van de politie Oost-Brabant, 

postbus 90163, 5200 MS Den Bosch (Nederland).  

13. Hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, Hoofdofficier van justitie van het Openbaar 

Ministerie van Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch (Nederland).  
 

vanwege de volgende gepleegde grensoverschrijdende misdrijven: 

 
1. Grote grensoverschrijdende eigendomroof, diefstal en afpersing (art. 461 t/m 467 SW.); 
2. samenspanning van ambtenaren (art. 233 t/m 236 Sw.) onder druk van burgemeester en schepenen en 

de secretaris van de gemeente Zonhoven (België) in onderlinge samenspanning en onder druk van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (Nederland) en een grote criminele organisatie onder 
aansturing van de SNS-Bank NV, namens deze Ronald Veen en gerechtsdeurwaarderskantoor 
Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders B.V. , namens deze gerechtsdeurwaarder dhr. R.C.M. 
Treffers.  

3. knevelarij (art. 243 Sw.), 
4. omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen (art. 246 t/m 253 Sw.), 
5. betrokkenheid bij een criminele organisatie (art. 324bis en 324ter Sw.),  
6. etc, etc, etc, 

  
Deze strafaangifte bevat 48 pagina’s met de stukken A t/m O (457 blz.), totaal: 505 blz. . 

 
 
Geachte federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2015-bewijs-aangetekende-verzending-strafaangifte-bij-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/verzoek-aan-procureur-des-konings-annemie-gepts-van-antwerpen
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders
https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/09/frans-van-rozendaal.html?sid=c9fa2c18-e539-43ba-87dd-a5b6c7871eb6
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/strafaangifte-van-het-plegen-van-o-a-terrorisme
http://islamexposedblog.blogspot.be/2014/06/brussels-shooting-turns-out-islamic.html
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De volgende natuurlijke personen en rechtspersonen: 
 

1. Van Rooij, 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 hij op grond van art. 40 Ger. W. (België) wettelijk verplicht is 
om de voor hem bestemde (aangetekende) brieven te versturen aan federaal procureur des 
konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (Belgie); 

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

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , is gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  

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

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

6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, is vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);  

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

 
doen hierbij strafaangifte tegen:  
 

1. Burgemeester Johny De Raeve, de schepenen Kristien Smets, Henri Schraepen, Bram De 
Raeve, Jules Achten, Christine Bernaert, Eric Vos, Ria Hendrikx en gemeentesecretaris 
Bart Telen van de gemeente Zonhoven en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente 
Zonhoven, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven (Stuk A). .  

2. Procureur des konings Annemie Gepts en haar substituut M. Van de Werf, parket van de 
Procureur des Konings, Bolivarplaats 20 bus 2, 2000 Antwerpen (Stuk B). 

3. burgemeester Peter Maas, de wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade, Ad van der 
Heijden, Jan van Burgsteden en gemeentesecretaris F. Schriever van de gemeente Sint-
Oedenrode en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode, 
Burgemeester Wernerplein 1,5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland) (Stuk C en Stuk D).  

4. Coördinator /Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving mw. T. (Tina) Gruben, Burgemeester 
Wernerplein 1,5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland) (Stuk E).  

5. Toezichthouder dhr. T.W. Craane van de gemeente Sint-Oedenrode, Burgemeester 
Wernerplein 1,5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland) (Stuk F).  

6. Toezichthouder dhr. J.F.M. Vlemminx, van de gemeente Sint-Oedenrode, Burgemeester 
Wernerplein 1,5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland) (Stuk G). 

7. Het bedrijf Van Kaathoven Logistics B.V., haar directeur Rob van Kaathoven en haar 
werknemer Rob van den Witteboer, Postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode (Nederland) 
(Stuk H).  

8. Het bedrijf M. van Happen Transport bv, haar directeur Mark van Happen en haar 
werknemer Leo Merks, Postbus 2323, 5600 CH Eindhoven (Nederland) (Stuk I).  

9. De naamloze vennootschap SNS Bank N.V. en haar werknemer Ronald Veen, Croeslaan 1 
3521 BJ Utrecht (Nederland) (Stuk J).  

10. Gerechtsdeurwaarderskantoor Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders B.V. en haar 
gerechtsdeurwaarder dhr. R.C.M. Treffers, Drielandendreef 38, 3845 CA Harderwijk 
(Nederland) (Stuk K).  

11. Wijkagent Frans van Rozendaal, Sint-Oedenrode Kienehoef, Eerschot, Rooise Zoom, 
Olland, Boskant, Armehoef en Kinderbos, politie Oost-Brabant Borchmolendijk 17, 5492 
AJ Sint Oedenrode (Nederland) (Stuk L). 

12. Korpschef Frans Heeres en zijn hulpofficier van justitie dhr. Seggai van de politie Oost-
Brabant, postbus 90163, 5200 MS Den Bosch (Nederland) (Stuk M).  

13. Hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, Hoofdofficier van justitie van het 
Openbaar Ministerie van Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch 
(Nederland) (Stuk N).  

 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/verzoek-aan-procureur-des-konings-annemie-gepts-van-antwerpen
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders
https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/09/frans-van-rozendaal.html?sid=c9fa2c18-e539-43ba-87dd-a5b6c7871eb6
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/strafaangifte-van-het-plegen-van-o-a-terrorisme
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vanwege de volgende jegens hen gepleegde grensoverschrijdende misdrijven: 
 

1. grote grensoverschrijdende eigendomroof, diefstal en afpersing (art. 461 t/m 467 SW.); 
2. samenspanning van ambtenaren (art. 233 t/m 236 Sw.) onder druk van burgemeester en 

schepenen en de secretaris van de gemeente Zonhoven (België) in onderlinge 
samenspanning en onder druk van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
(Nederland) en een grote criminele organisatie onder aansturing van de SNS-Bank NV, 
namens deze Ronald Veen en gerechtsdeurwaarderskantoor Jongejan Wisseborn 
Gerechtsdeurwaarders B.V. , namens deze gerechtsdeurwaarder dhr. R.C.M. Treffers.  

3. knevelarij (art. 243 Sw.), 
4. omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen (art. 246 t/m 253 Sw.), 
5. betrokkenheid bij een criminele organisatie (art. 324bis en 324ter Sw.),  
6. etc, etc, etc, 

 
Voor de inhoud van onze strafaangifte verwijzen wij u naar de inhoud van de volgende bijgevoegde 
stukken:  
 
(Stuk A) Onze bij brief d.d. 25 juni 2015 (kenmerk: EKC/25062015/Zonhoven) gedane sommatie aan 
Burgemeester en schepenen van Zonhoven, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven met bijbehorende stukken 
1 t/m 5 met ontvangstbevestiging, welke u ook kunt lezen op internet in de volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-juni-2015-sommatie-aan-burgemeester-en-schepenen-
van-zonhoven.pdf 

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Burgemeester en schepenen van Zonhoven hebben aan de daarin gedane sommatie 
geen uitvoering gegeven.  
 
(Stuk B) Onze bij brief d.d. 25 juni 2015 (kenmerk: EKC/25062015/Werf) gedane sommatie aan 
Procureur des konings Annemie Gepts, Parket van de Procureur des Konings, Bolivarplaats 20 bus 
2, 2000 Antwerpen met bijbehorende stukken 1 t/m 5 met ontvangstbevestiging, welke u ook kunt 
lezen op internet in de volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-juni-2015-sommatie-aan-procureur-des-konings-a-
gepts-antwerpen.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Procureur des konings Annemie Gepts van Antwerpen heeft aan de daarin gedane 
sommatie geen uitvoering gegeven.  
 
(Stuk C) Onze bij brief d.d. 22 juni 2015 (kenmerk: EKC/22062015/SOM) gedane sommatie aan De 
Gemeente Sint-Oedenrode, namens deze gemeentesecretaris F. Schriever, zetelend te Sint-
Oedenrode aan de Burgemeester Wernerlaan 1, 5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland) met 
bijbehorende stukken 1 t/m 3 met ontvangstbevestiging, welke u ook kunt lezen op internet in de 
volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-juni-2015-sommatie-aan-gemeentesecretaris-f-
schrievers-van-sint-oedenrode-inzake-rcm-treffers.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. De Gemeente Sint-Oedenrode, namens deze gemeentesecretaris F. Schriever, van 
Sint-Oedenrode heeft aan de daarin gedane sommatie geen uitvoering gegeven. 
 
(Stuk D) Onze bij brief d.d. 23 juni 2015 (kenmerk: EKC/23062015/SOM/SNS) gedane sommatie aan 
De Gemeente Sint-Oedenrode, namens deze gemeentesecretaris F. Schriever, zetelend te Sint-
Oedenrode aan de Burgemeester Wernerlaan 1, 5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland) met 
bijbehorende stukken 1 t/m 3 met ontvangstbevestiging, welke u ook kunt lezen op internet in de 
volgende link:  

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-juni-2015-sommatie-aan-burgemeester-en-schepenen-van-zonhoven.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/aan-burgemeester-en-schepenen-van-zonhoven
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-juni-2015-sommatie-aan-burgemeester-en-schepenen-van-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-juni-2015-sommatie-aan-burgemeester-en-schepenen-van-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-juni-2015-sommatie-aan-procureur-des-konings-a-gepts-antwerpen.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/verzoek-aan-procureur-des-konings-annemie-gepts-van-antwerpen
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-juni-2015-sommatie-aan-procureur-des-konings-a-gepts-antwerpen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-juni-2015-sommatie-aan-procureur-des-konings-a-gepts-antwerpen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-juni-2015-sommatie-aan-gemeentesecretaris-f-schrievers-van-sint-oedenrode-inzake-rcm-treffers.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-juni-2015-sommatie-aan-gemeentesecretaris-f-schrievers-van-sint-oedenrode-inzake-rcm-treffers.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-juni-2015-sommatie-aan-gemeentesecretaris-f-schrievers-van-sint-oedenrode-inzake-rcm-treffers.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juni-2015-sommatie-aan-gemeentesecretaris-f-schrievers-van-sint-oedenrode-inzake-sns-bank.pdf
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juni-2015-sommatie-aan-gemeentesecretaris-f-
schrievers-van-sint-oedenrode-inzake-sns-bank.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. De Gemeente Sint-Oedenrode, namens deze gemeentesecretaris F. Schriever, van 
Sint-Oedenrode heeft aan de daarin gedane sommatie geen uitvoering gegeven. 
 
(Stuk E) Onze bij brief d.d. 24 juni 2015 (kenmerk: EKC/24062015/Gruben) gedane sommatie aan 
coördinator / juridisch beleidsmedewerker handhaving mw. T. (Tina) Gruben  van de gemeente Sint-
Oedenrode, Burgemeester Wernerlaan 1, 5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland) met bijbehorende 
stukken 1 t/m 4 met ontvangstbevestiging, welke u ook kunt lezen op internet in de volgende link:  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2015-sommatie-aan-ambtenaar-tina-gruben-van-
sint-oedenrode.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Coördinator / juridisch beleidsmedewerker handhaving mw. T. (Tina) van de gemeente 
Sint-Oedenrode heeft aan de daarin gedane sommatie geen uitvoering gegeven. 
 
(Stuk F) Onze bij brief d.d. 24 juni 2015 (kenmerk: EKC/24062015/Craane) gedane sommatie aan 
toezichthouder dhr. T.W. Craane van de gemeente Sint-Oedenrode,Burgemeester Wernerlaan 1, 
5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland) met bijbehorende stukken 1 t/m 4 met ontvangstbevestiging, 
welke u ook kunt lezen op internet in de volgende link:  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2015-sommatie-aan-ambtenaar-tw-craane-van-sint-
oedenrode.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Toezichthouder dhr. T.W. Craane van de gemeente Sint-Oedenrode heeft aan de daarin 
gedane sommatie geen uitvoering gegeven. 
 
(Stuk G) Onze bij brief d.d. 24 juni 2015 (kenmerk: EKC/24062015/Vlemminx) gedane sommatie aan 
toezichthouder dhr. J.F.M. Vlemminx van de gemeente Sint-Oedenrode, Burgemeester Wernerlaan 
1, 5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland) met bijbehorende stukken 1 t/m 4 met ontvangstbevestiging, 
welke u ook kunt lezen op internet in de volgende link:  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2015-sommatie-aan-ambtenaar-jfm-vlemminx-van-
sint-oedenrode.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Toezichthouder dhr. J.F.M. Vlemminx  van de gemeente Sint-Oedenrode heeft aan de 
daarin gedane sommatie geen uitvoering gegeven. 
  
(Stuk H) Onze bij brief d.d. 22 juni 2015 (kenmerk: EKC/22062015/Kaathoven) gedane sommatie aan 
Van Kaathoven Logistics B.V. namens deze algemeen directeur Rob van Kaathoven, postbus 134, 
5490 AC Sint-Oedenrode (Nederland) met bijbehorende stukken 1 t/m 4 met ontvangstbevestiging, 
welke u ook kunt lezen op internet in de volgende link:  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-juni-2015-sommatie-aan-rob-van-kaathoven-te-sint-
oedenrode.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Van Kaathoven Logistics B.V. te Sint-Oedenrode, namens deze algemeen directeur Rob 
van Kaathoven, heeft aan de daarin gedane sommatie geen uitvoering gegeven. 
 
(Stuk I) Onze bij brief d.d. 22 juni 2015 (kenmerk: EKC/22062015/VanHappen) gedane sommatie aan 
M. van Happen Transport bv, namens deze haar algemeen directeur Mark van Happen en haar 
werknemer Leo Merks, postbus 2323, 5600 CH Eindhoven (Nederland) met bijbehorende stukken 1 
t/m 4 met ontvangstbevestiging, welke u ook kunt lezen op internet in de volgende link:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juni-2015-sommatie-aan-gemeentesecretaris-f-schrievers-van-sint-oedenrode-inzake-sns-bank.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juni-2015-sommatie-aan-gemeentesecretaris-f-schrievers-van-sint-oedenrode-inzake-sns-bank.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2015-sommatie-aan-ambtenaar-tina-gruben-van-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2015-sommatie-aan-ambtenaar-tina-gruben-van-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2015-sommatie-aan-ambtenaar-tina-gruben-van-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2015-sommatie-aan-ambtenaar-tw-craane-van-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2015-sommatie-aan-ambtenaar-tw-craane-van-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2015-sommatie-aan-ambtenaar-tw-craane-van-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2015-sommatie-aan-ambtenaar-jfm-vlemminx-van-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2015-sommatie-aan-ambtenaar-jfm-vlemminx-van-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2015-sommatie-aan-ambtenaar-jfm-vlemminx-van-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-juni-2015-sommatie-aan-rob-van-kaathoven-te-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-juni-2015-sommatie-aan-rob-van-kaathoven-te-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-juni-2015-sommatie-aan-rob-van-kaathoven-te-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-juni-2015-sommatie-aan-rob-van-kaathoven-te-sint-oedenrode.pdf
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-juni-2015-sommatie-aan-m-van-happen-transport-te-
eindhoven.pdf  
 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. M. van Happen Transport bv te Eindhoven, namens deze haar algemeen directeur Mark 
van Happen en haar werknemer Leo Merks hebben aan de daarin gedane sommatie geen uitvoering 
gegeven. 
 
Stuk J. Onze bij brief d.d. 23 juni 2015 (kenmerk: EKC/23062015/Veen) gedane sommatie aan dhr. 
Ronald Veen h.o.d.n. naamloze vennootschap SNS Bank N.V., Croeslaan 1 3521 BJ Utrecht  
(Nederland) met bijbehorende stukken 1 t/m 4 met ontvangstbevestiging, welke u ook kunt lezen op 
internet in de volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juni-2015-sommatie-aan-ronald-veen-sns-bank.pdf  
 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Dhr. Ronald Veen h.o.d.n. naamloze vennootschap SNS Bank N.V. te Utrecht heeft aan 
de daarin gedane sommatie geen uitvoering gegeven. 
 
Stuk K. Onze bij brief d.d. 23 juni 2015 (kenmerk: EKC/23062015/Treffers) gedane sommatie aan 
gerechtsdeurwaarder dhr. R.C.M. Treffers h.o.d.n. Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders B.V.  
Drielandendreef 38, 3845 CA Harderwijk (Nederland) met bijbehorende stukken 1 t/m 4 met 
ontvangstbevestiging, welke u ook kunt lezen op internet in de volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juni-2015-sommatie-aan-deurwaarder-rcm-treffers-van-
jongejan-wisseborn.pdf  
 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Dhr. R.C.M. Treffers h.o.d.n. Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders B.V. te  
Harderwijk heeft aan de daarin gedane sommatie geen uitvoering gegeven. 
 
Stuk L. Onze bij brief d.d. 26 juni 2015 (kenmerk: EKC/26062015/Rozendaal) gedane sommatie aan 
wijkagent Frans van Rozendaal, district Oost-Brabant, gemeente Sint-Oedenrode, gebied Kienehoef, 
Eerschot, Rooise Zoom, Olland, Boskant, Armehoef en Kinderbos, Borchmolendijk 17, 5492 AJ Sint 
Oedenrode (Nederland) met bijbehorende stukken 1 t/m 5 met ontvangstbevestiging, welke u ook kunt 
lezen op internet in de volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juni-2015-sommatie-aan-wijkagent-frans-van-rozendaal-
sint-oedenrode.pdf  
 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Wijkagent Frans van Rozendaal, district Oost-Brabant, gemeente Sint-Oedenrode, 
gebied Kienehoef, Eerschot, Rooise Zoom, Olland, Boskant, Armehoef en Kinderbos heeft aan de 
daarin gedane sommatie geen uitvoering gegeven. 
 
Stuk M. Onze bij brief d.d. 24 juni 2015 (kenmerk: EKC/24062015/Heeres) gedane sommatie aan : 
Korpschef Frans Heeres, postbus 90163, 5200 MS Den Bosch (Nederland) met bijbehorende stukken 
1 t/m 4 met ontvangstbevestiging, welke u ook kunt lezen op internet in de volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2015-sommatie-aan-korpschef-frans-heeres-politie-
oost-brabant.pdf  
 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Korpschef Frans Heeres, district Oost-Brabant, te Den Bosch heeft aan de daarin 
gedane sommatie geen uitvoering gegeven. 
 
Stuk N. Onze bij brief d.d. 27 juni 2015 (kenmerk: EKC/27062015/Nieuwenhuizen) gedane sommatie 
aan mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie van Oost-
Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch (Nederland) met bijbehorende stukken 1 t/m 5 
met ontvangstbevestiging, welke u ook kunt lezen op internet in de volgende link:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-juni-2015-sommatie-aan-m-van-happen-transport-te-eindhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-juni-2015-sommatie-aan-m-van-happen-transport-te-eindhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juni-2015-sommatie-aan-ronald-veen-sns-bank.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juni-2015-sommatie-aan-ronald-veen-sns-bank.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juni-2015-sommatie-aan-deurwaarder-rcm-treffers-van-jongejan-wisseborn.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juni-2015-sommatie-aan-deurwaarder-rcm-treffers-van-jongejan-wisseborn.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juni-2015-sommatie-aan-deurwaarder-rcm-treffers-van-jongejan-wisseborn.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juni-2015-sommatie-aan-wijkagent-frans-van-rozendaal-sint-oedenrode.pdf
https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/09/frans-van-rozendaal.html?sid=c9fa2c18-e539-43ba-87dd-a5b6c7871eb6
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juni-2015-sommatie-aan-wijkagent-frans-van-rozendaal-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juni-2015-sommatie-aan-wijkagent-frans-van-rozendaal-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2015-sommatie-aan-korpschef-frans-heeres-politie-oost-brabant.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2015-sommatie-aan-korpschef-frans-heeres-politie-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juni-2015-sommatie-aan-korpschef-frans-heeres-politie-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-juni-2015-sommatie-aan-hoofdofficier-van-justitie-ajam-nieuwenhuizen-den-bosch.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/strafaangifte-van-het-plegen-van-o-a-terrorisme
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-juni-2015-sommatie-aan-hoofdofficier-van-justitie-ajam-
nieuwenhuizen-den-bosch.pdf  
 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie van 
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch heeft aan de daarin gedane sommatie geen uitvoering gegeven. 
 
Stuk O. Onze bij brief d.d. 26 juni 2015 (kenmerk: EKC/26062015/Klacht-Politie-Oost-Brabant) 
ingediende klacht bij klachtencoördinator Corina Vermeulen, politie Oost-Brabant, Postbus 90163, 
5200 MS Den Bosch (Nederland) met bijbehorende stukken 1 t/m 6 met ontvangstbevestiging, welke u 
ook kunt lezen op internet in de volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juni-2015-klacht-politie-oost-brabant-bij-
klachtencoordinator.pdf  
 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Mw. Corina Vermeulen heeft ons toegezegd dat de klachtencoördinator van de politie 
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch deze klacht vanaf maandag 29 juni 2015 in behandeling neemt, in 
overeenstemming met hun klachtenprocedure.  

 
Bergen van vuile grond waarmee niets gebeurt in Sint-Oedenrode  

 
De Groenen in Heusden en Sint-Oedenrode eisen een legale politiek  

Waar de oorzaak van deze grensoverschrijdende misdaad ligt en wat dit voor cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., waaronder P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP 
Haarsteeg (Nederland), allemaal tot gevolg heeft kunt u lezen in ons hieronder ingelaste beroepschrift 
d.d. 28 juni 2015 (kenmerk: Schreu/28062015/B-RvS) tegen het door de gemeenteraad van Heusden 
op 31 maart 2015 vastgestelde bestemmingsplan Haarsteeg (NL.IMRO.0797.Haarsteeg-VG01) aan 
de Nederlandse Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, 
welke u (zonder bijbehorende stukken 1 t/m 8) hieronder vindt ingelast: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-juni-2015-sommatie-aan-hoofdofficier-van-justitie-ajam-nieuwenhuizen-den-bosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-juni-2015-sommatie-aan-hoofdofficier-van-justitie-ajam-nieuwenhuizen-den-bosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juni-2015-klacht-politie-oost-brabant-bij-klachtencoordinator.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juni-2015-klacht-politie-oost-brabant-bij-klachtencoordinator.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juni-2015-klacht-politie-oost-brabant-bij-klachtencoordinator.pdf
http://www.mstsnl.net/video/de-groenen-st-oedenrode-illegale-zandhopen.wmv
http://www.mstsnl.net/video/de-groenen-st-oedenrode-illegale-zandhopen.wmv
http://www.mstsnl.net/video/de-groenen-in-st-oedenrode-en-heusden.wmv
http://www.mstsnl.net/video/de-groenen-in-st-oedenrode-en-heusden.wmv
http://www.mstsnl.net/video/de-groenen-st-oedenrode-illegale-zandhopen.wmv
http://www.mstsnl.net/video/de-groenen-in-st-oedenrode-en-heusden.wmv
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

                                                                                  
  

 

 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  

Aantekenen  

 

Aan: Raad van State  
Afdeling Bestuursrechtspraak  
Postbus 20019  
2500 EA Den Haag   
(e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl)  

  
                                                                                                                  Sint-Oedenrode 28 juni 2015 
Ons kenmerk: Schreu/28062015/B-RvS 
 

  

Betreft:  

- Beroepschrift tegen het door de gemeenteraad van Heusden op 31 maart 2015 vastgestelde 
bestemmingsplan Haarsteeg (NL.IMRO.0797.Haarsteeg-VG01)  

 
Met de sommatie om op grond van de feiten zoals die staan beschreven in dit beroepschrift te beslissen 
dat alvorens deze zaak in behandeling kan worden genomen:   
 

1. de onder verantwoordelijkheid van hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, wijkagent 
Frans van Rozendaal en burgemeester Peter Maas, de wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade, 
Ad van der Heijden, Jan van Burgsteden, gemeentesecretaris Fred Schriever van de gemeente Sint-
Oedenrode met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de politie Oost-Brabant, namens deze 
hulpofficier Seggai, op bevel van Ronald Veen van de SNS-Bank N.V. en gerechtsdeurwaarder R.C.M. 
Treffers h.o.d.n. Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders B.V. 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, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V en de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode)  moeten zijn teruggebracht 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. 
 

2. B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode (vrij van de onder “punt 1” gestolen 
eigendommen) de van eigenaar A.M.L. van Rooij gestolen bedrijfswoningen op het adres ’t Achterom 9-
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende percelen sectie  P 525, 
P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (zo’n 6 hectare), inclusief  de brievenbussen, van 
eigenaar A.M.L. van Rooij, waarin zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen in de gemeentelijke 
basisadministratie (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode als wonende staat ingeschreven op het 
adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. bij de kamer van koophandel als gevestigd op de adressen ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode staan ingeschreven en waarbij de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) bij 
de gemeente Sint-Oedenrode staat ingeschreven als gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, aan eigenaar A.M.L. van Rooij moet hebben teruggegeven middels overhandiging van 
de sleutels , waarvoor verantwoordelijk hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, wijkagent 
Frans van Rozendaal en burgemeester Peter Maas, de wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade, 
Ad van der Heijden, Jan van Burgsteden, gemeentesecretaris Fred Schriever van de gemeente Sint-
Oedenrode met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de politie Oost-Brabant, namens deze 
hulpofficier Seggai, dienen te zorgen.   

Met de sommatie om aan Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-

Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, een nader termijn te vergunnen van zes weken voor 
de nadere motivering van dit beroepschrift nadat uitvoering is gegeven aan bovengenoemde onder “punt 1” en 
“punt 2” genoemde sommaties  en dat op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooij@gmal.com en 
a.vanrooij48@gmal.com en de.groenen.belgie@gmail.com op uiterlijk 5 juli 2015 schriftelijk te hebben 
bevestigd, om als hoogste onafhankelijke rechtscollege de Nederlandse Raad van State  zich niet 
schuldig te maken aan de grootste eigendomroof ooit uit de Nederlandse en Europese geschiedenis.  

 

Dit beroepschrift bevat 39 pagina’s met 8 stukken (13 blz.), totaal met 8 tabs: 60 blz. 

mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
mailto:ekc.avanrooij@gmal.com
mailto:a.vanrooij48@gmal.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sommatie-aan-huidig-vice-president-piet-hein-donner-van-de-nederlandse-raad-van-state
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Geacht college van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,  
 
Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, namens 
deze haar directeur A.M.L. van Rooij, tekent als gemachtigde van:  

- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg; 
(hierna: appellant ) beroep aan tegen het door de gemeenteraad van Heusden op 31 maart 2015 
vastgestelde bestemmingsplan Haarsteeg (NL.IMRO.0797.Haarsteeg-VG01), waarvan aan ons nooit 
een kopie is toegestuurd omdat B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode de 
brievenbus als ook de bedrijfswoning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode heeft 
gestolen, nadat onder verantwoordelijkheid van hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, 
wijkagent Frans van Rozendaal en burgemeester Peter Maas, de wethouders Jeanne Hendriks-van 
Kemenade, Ad van der Heijden, Jan van Burgsteden, gemeentesecretaris Fred Schriever van de 
gemeente Sint-Oedenrode met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de politie Oost-
Brabant, namens deze hulpofficier Seggai, op bevel van Ronald Veen van de SNS-Bank N.V. en 
gerechtsdeurwaarder R.C.M. Treffers h.o.d.n. Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders B.V. 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 de eigendommen van eigenaar 
A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor 
van Rooij Holding B.V en de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) zijn gestolen.  
 
Betreffende gestolen eigendommen betreffen ook (gedeelten van) vertrouwelijke dossiers van cliënten 
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. , waaronder van P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 
5254 JP Haarsteeg, waardoor rechtsongelijkheid is ontstaan in een meest ernstige vorm.  
Om die reden vindt u bijgevoegd de in de Staatscourant gepubliceerde door de gemeenteraad van 
Heusden op 31 maart 2015 vastgestelde bestemmingsplan Haarsteeg (NL.IMRO.0797.Haarsteeg-
VG01), waarin staat geschreven dat tot zes weken na de publicatie op 15 mei 2015 beroep kan 
worden aangetekend bij de Raad van State, Afdeling bestuursrecht, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag (Stuk 7).  
 

Beroepsgronden:   
 
Voor de beroepsgronden van dit beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van onze eerder bij brief 
d.d. 12 januari 2015 (kenmerk: Schreu/12012015/zw) ingediende zienswijzen, waarvan u de inhoud 
(zonder bijbehorende producties A t/m D) hieronder vindt ingelast. 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Afgegeven met ontvangstbevestiging 

              
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  

 
Burgemeester en Wethouders  
van de Gemeente Heusden 
Postbus 41  
5250 AA Vlijmen  

Zonhoven 12 januari 2015  

(NL.IMRO.0797.Haarsteeg-ON01). 

Ons kenmerk: Schreu/12012015/zw 
 

 
Zienswijzen op het vanaf 4 december 2014 voor zes weken ter inzage gelegde 
ontwerpbestemmingsplan “Haarsteeg”.   

 

Bevat 11 pagina’s met de producties A t/m D (97 blz.), totaal: 108 blz.) 
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Geacht college,  
 
Als gemachtigde van:  

- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg; 
(hierna: cliënt) vindt u hieronder onze zienswijzen op het vanaf 4 december 2014 voor zes weken ter 
inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan “Haarsteeg”. 
 

Zienswijzen   
 
Voor de zienswijzen van cliënt verwijzen wij u naar de volledige inhoud van ons beroepschrift  
d.d. 12 maart 2013 tegen het bestemmingsplan Heusden Buitengebied aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, welke daar in behandeling is genomen onder nummer: 
201302234/1/R3. Betreffend beroepschrift d.d. 12 maart 2013 ((bevat 98 pagina’s met de producties A 
t/m W (75 blz.) aan bijlagen)), aangevuld met:  

1. Ons beroepschrift d.d. 12 april 2014, kenmerk Schreu/12042014/B, aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak t.a.v. Mr. J.E.M. Polak ((bevat 24 pagina’s met de producties 1 t/m 2 (4 
blz.) aan bijlagen)); 

2. Onze bij brief d.d. 29 december 2014, kenmerk Schreu/12042014/B, aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak t.a.v. Mr. J. Kramer toegezonden nadere stukken met gemotiveerd 
verzoek tot opschorting van de behandeling ter zitting voor onbepaalde tijd ((bevat 104 
pagina’s met een bijlage (51 blz.), totaal 155 blz.)); 

tegen het vanaf 6 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegde vastgestelde 
bestemmingsplan “Haarsteegsestraat 99, Haarsteeg” (NL.IMRO.0797.BPhaarstgsstr99-VG01), welke 
op 12 januari 2015 om 11.00 uur onder nummer: 201403148/1/R3 ter zitting wordt behandeld door 
voorzitter mr.. J. Kramer, Enkelvoudige kamer en waarvan u bijbehorende pleitnotitie d.d. 12 januari 
2015 vindt bijgevoegd (Productie A). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud 
hier als herhaald en ingelast te beschouwen. 
 
Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat burgemeester en wethouders van Heusden met dit 
nieuwe bestemmingsplan “Haarsteeg” in zeer ernstige mate de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) 
heeft overtreden door lopende het beroepschrift tegen het “Haarsteegsestraat 99, Haarsteeg” 
(NL.IMRO.0797.BPhaarstgsstr99-VG01) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
nu als weer een nieuw ontwerpbestemmingsplan “Haarsteeg “ is hebben vastgesteld waarvan het 
bestemmingsplan “Haarsteegsestraat 99, Haarsteeg” onderdeel uitmaakt. Op Grond van de Wro dient 
een nieuw vastgesteld bestemmingsplan namelijk 10 jaar lang ongewijzigd te blijven en mag het 
middel bestemmingsplan niet worden misbruikt ten gunste van partijpolitieke vrienden van 
burgemeester en wethouders en de raadsleden van de gemeente Heusden.  
 
Op onze ingediende zienswijzen tegen het bestemmingsplan “Haarsteegsestraat 99, Haarsteeg” heeft 
de gemeenteraad van Heusden als volgt beslist:  
 
Nr.  Zienswijze Reactie gemeente Heusden  

 
Gevolgen 
voor dit plan  

1  Reclamant heeft ook beroep aangetekend 
tegen het bestemmingsplan Heusden 
Buitengebied, waaronder Haarsteegsestraat 
99 en verwijst voor wat betreft de zienswijze 
op het bestemmingsplan Haarsteegsestraat 
99, Haarsteeg naar de in het kader van het 
bestemmingsplan Heusden Buitengebied 
ingediende beroepsschrift en de daarop 
komende uitspraak van de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Reclamant verzoekt dan ook om de ingezette 
bestemmingsplanprocedure in te trekken. 

Het plangebied van dit bestemmingsplan 
“Haarsteegsestraat 99, Haarsteeg” maakt geen 
onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied en het vervolgens door de raad 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Heusden 
Buitengebied, waartegen reclamant beroep heeft 
aangetekend. Alle opmerkingen in de beroepszaak 
doen voor wat betreft dit bestemmingsplan daarom 
niet ter zake. De gemeente ziet daarom geen 
aanleiding om dit bestemmingsplan in te trekken. 
 

Geen  

2 Reclamant geeft aan dat door vaststelling van 
het bestemmingsplan Haarsteegsestraat 99, 
Haarsteeg zijn eigendommen in waarde dalen. 
 
 
 
 
 

In de Wet ruimtelijke ordening is aangegeven welke 
regels van toepassing zijn voor de compensatie van 
planschade als gevolg van een planologische 
maatregel. Een tegemoetkoming in planschade 
kan pas worden aangevraagd wanneer de 
planologische maatregel onherroepelijk is. 
 

Geen 
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3 

 
Tevens geeft reclamant aan dat de grond 
waarop een woning is beoogd naast de 
woning van reclamant grond betreft van hoge 
cultuurhistorische waarde (gezien recent een 
oude fundering is gevonden van de eerste 
kapel van de paters van Onsenoort). 
 

 
De door reclamant bedoelde vondst van een oude 
fundering is niet recent, maar verwijst naar een oude 
vondst. In september 2013 heeft de heemkundekring 
Onsenoort een oud artikel uit dagblad de Stem van 6 
november 1950 in hun blad opgenomen, waarin over 
deze vondst werd bericht. In het oude artikel is niet 
duidelijk waar de toenmalige vondst exact was 
gelegen, enkel dat deze aan het einde van het 
Laantje van Onsenoort lag. Dit laantje kwam, tot 
begin jaren zestig ter hoogte van de perceels-
grenzen van huisnummer 97 en 99 uit in de 
Haarsteegsestraat. Overigens wordt in dit artikel 
verwezen naar de kapel die vroeger, in 1572 of 
1692, in Haarsteeg stond. Deze kapel hoorde bij de 
parochie van Hedikhuizen, en was geen kapel van 
de paters van Onsenoort. Dit wordt ook niet in het 
artikel gesuggereerd. De noordelijke zijde van 
de Haarsteegsestraat behoorde tot de parochie van 
Hedikhuizen. De kapel heeft ook op het grondgebied 
van de parochie van Hedikhuizen gestaan, dus aan 
de noordelijke zijde van de Haarsteegsestraat en 
daarom niet in het plangebied. Zie ook de 
informatie op de website van de huidige parochie: 
http://www.parochievlijmen.nl/geschiedenis-
haarsteeg/parochiehaarsteeg/ 
hedikhuizen-en-haarsteeg. Waarin is aangegeven: 
“Deze kapel is onderdeel van de parochie 
Hedikhuizen, waar het gebied ten noorden van de 
Haarsteegsestraat, dan toe behoort. Deze kapel 
stond op de plaats waar vroeger de Laan van 
Onsenoort op de Haarsteegsestraat uitkwam “. 
Van een fundering met cultuurhistorische waarde ter 
plaatse van het plangebied is geen sprake. In 
paragraaf 3.1 en 5.2.1.2.van de toelichting is al een 
onderbouwing gegeven ten aanzien van de 
cultuurhistorie. 

 
Geen 

      
Deze beslissing kan nooit in stand blijven en wel op grond van de volgende feiten:  
 
Eerste feit.   
 
De gemeenteraad van Heusden heeft letterlijk het volgende beslist: 
 

Het plangebied van dit bestemmingsplan “Haarsteegsestraat 99, Haarsteeg” maakt geen 
onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied en het vervolgens door de raad 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Heusden Buitengebied, waartegen reclamant beroep 
heeft aangetekend. Alle opmerkingen in de beroepszaak doen voor wat betreft dit 
bestemmingsplan daarom niet ter zake. De gemeente ziet daarom geen aanleiding om dit 
bestemmingsplan in te trekken. 

 
De gemeenteraad van Heusden heeft daarmee valsheid in geschrift gepleegd, waarvan u de bewijzen  
hieronder vindt ingelast:  
 
In de toelichting behorende bij dit bestemmingsplan “Haarsteegsestraat 99, Haarsteeg” staat onder 
punt “1.3 Vigerend bestemmingsplan” letterlijk het volgende geschreven:  

 1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Binnen onderhavig plangebied vigeren drie bestemmingsplannen, te weten: 

1. bestemmingsplan "Haarsteeg, herziening 2006":  
a. vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 1 juni 2006; 
b. goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 16 januari 2007; 

2. bestemmingsplan "Buitengebied Vlijmen Noord":  
a. vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 22 april 1991; 
b. goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 10 december 1991; 

3. Uitbreidingsplan in Hoofdlijnen:  
a. vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 13 oktober 1965; 
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b. goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 1 februari 1967; 
c. uitspraak Kroon d.d. 2 mei 1969. 

In de toelichting van het op 31 januari 2013 vastgestelde bestemmingsplan “Heusden Buitengebied” 
staat onder hoofdstuk 1.4 letterlijk het volgende geschreven:  
 

Geldende bestemmingsplannen 
In het plangebied zijn tot dusver de volgende (overkoepelde) bestemmingsplannen van kracht. 

Bestemmingsplan  Vastgesteld  Goedgekeurd 

Bestemmingsplan Buitengebied (Heusden) 16 april 1996  8 november 1996 

Bestemmingsplan Buitengebied (Vlijmen) 22 april 1991 10 december 1991 

Bestemmingsplan Buitengebied (Drunen) 19 juni 1987 5 februari 1988 

Bestemmingsplan Elshout 6 juli 2004 1 februari 2005 

Bestemmingsplan Haarsteeg 11 november 2003 15 juni 2004 

Bestemmingsplan Buitengebied (Vught) 25 juni 1992 14 september 1982 

Bestemmingsplan Buitengebied (Helvoirt) 19 december 1995  16 juli 1996  

Bestemmingsplan Buitengebied 1973 
natuurgebieden  

29 augustus 1975 5 januari 1977  

 
Hiermee hebben wij feitelijk bewezen dat het bestemmingsplan "Buitengebied Vlijmen Noord" 
vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 22 april 1991 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 
10 december 1991 in zowel het bestemmingsplan “Haarsteegsestraat 99, Haarsteeg” als ook in het 
bestemmingsplan “Heusden Buitengebied” van kracht zijn. Daarmee is feitelijk bewezen dat de 
gemeenteraad van Heusden in hun vaststellingsbesluit d.d. 18 februari 2014 valsheid in geschrift heeft 
gepleegd.  
 
Tweede feit.   
 
De gemeenteraad van Heusden heeft verder letterlijk het volgende beslist: 
 

In de Wet ruimtelijke ordening is aangegeven welke regels van toepassing zijn voor de 
compensatie van planschade als gevolg van een planologische maatregel. Een 
tegemoetkoming in planschade kan pas worden aangevraagd wanneer de 
planologische maatregel onherroepelijk is. 

 
Ook hier heeft de gemeenteraad van Heusden geen rechtvaardige beslissing genomen.  
De gemeenteraad van Heusden heeft in hun vaststellingsbesluit d.d. 18 februari 2014 namelijk 
verzwegen dat de bodem ter plaatse naast het perceel van appellant is verontreinigd. Het bij het 
bestemmingsplan “Haarsteegsestraat 99, Haarsteeg” liggende verkennend bodemonderzoek d.d. 16 
april 2010 opgesteld door Amitec (met auteur: M.R.T. Hooghof en voor akkoord: ing J.M.A. Clemens) 
in opdracht van dhr. M.A.H & M.H.W. van Oijen, Haarsteegsestraat 99-101, 5254 JP Haarsteeg geeft 
namelijk aan dat de bodem ter plaatse is verontreinigd: 

- met cadmium boven de achtergrondwaarde (bovengrond); 
- met barium boven streefwaarde (grondwater) 

Dit betekent dat hierop één of meerdere nadere onderzoeken hadden moeten worden uitgevoerd.  
 
Daarnaast is in betreffend verkennend bodemonderzoek d.d. 16 april 2010 geen onderzoek 
uitgevoerd naar “arseen” en “chroom VI’ in de bodem en grondwater wat wettelijk verplicht is.  
Dit des te meer de gemeente Heusden via geïmpregneerd hout jarenlang honderdduizenden 
kilogrammen goed in water oplosbaar “arseenzuur” en “chroomtrioxide” op een ongecontroleerde 
wijze in de bodem en grondwater hebben gebracht. Er is dan ook bewust niet onderzocht op arseen 
en chroom, wat een economisch delict en zelfs een misdrijf is. Dit betekent dat betreffend verkennend 
bodemonderzoek d.d. 16 april 2010 niet rechtsgeldig is en opnieuw zal moeten worden uitgevoerd 
waarbij ook op arseen en chroom verontreiniging in de bodem en grondwater moet worden 
onderzocht.  
 
De reden waarom niet op “arseen” en “chroom” is onderzocht zit hem in het feit dat geheel Nederland 
met tientallen miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd levensgevaarlijk kankerverwekkend 
chemisch afval van Billiton/Shell is vergiftigd via dekmantelbedrijven, als Gebr. van Aarle (in Sint-
Oedenrode) en houthandel Pullens (in Heusden), wat onder de dekmantel van duurzaamheid door de 



12 
© 

Staat der Nederlanden met miljarden euro’s is gesubsidieerd. Al bewijs daarvoor vindt u ingelast het 
artikel “Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan het niet gelegen hebben” 
van 19 januari 2004 van de bekende Nederlandse Journalist Pamela Hemelrijk.  
 

 

Maandag 19 januari 2004 

Aan die 13 MIO kilo 
Arsenicum en die 30 MIO 
kilo Chroom VI kan het niet 
gelegen hebben 

 
Red: Vorige week kondigde Staatssecretaris Van Geel van Milieu aan dat hij een totaalverbod voor 
geïmpregneerd hout gaat bepleiten bij de Europese Commissie. Hieronder een stukje geschiedenis: 
een column van Pamela Hemelrijk van oktober 2003… 

In het jaar 2000 sloeg de Wereld Gezondheids Organisatie groot alarm: de helft van de bevolking van 
Bangladesh werd met kanker bedreigd. Oorzaak: de miljoenen waterputten die het welzijnswerk daar 
in de afgelopen jaren had geslagen. Daardoor werd nu het grondwater op grote schaal als drinkwater 
gebruikt. En Bengalees grondwater bevat van nature arsenicum. “Bangladesh heeft te kampen met 
de grootste massavergiftiging uit de geschiedenis”, schreef de epidemioloog Allan Smith van de 
Amerikaanse Berkeley Universiteit in zijn onderzoeksrapport. “Ernstiger dan de rampen in Bhopal en 
Tsjernobyl”. 

Hoe het Bengalese volk sindsdien is vergaan, daarover kon zelfs de Novib (die medeverantwoordelijk 
is voor het slaan van die fatale waterputten) geen opheldering verschaffen. Verder dan het hier en 
daar aanbrengen van rode waarschuwingsstickers op hun eigen waterputten zijn ze nog niet 
gekomen. 

Misschien wordt het tijd dat de WHO zich eens buigt over de situatie in Nederland. Want ook het 
Nederlandse grondwater bevat thans arsenicum. En de Nederlandse lucht. En niet te vergeten 
miljoenen Nederlandse schuttingen, schuurtjes, tuinmeubelen, picknicktafels, pergola’s en 
kinderspeeltoestellen. Het rattenverdelgingsmiddel is erin gepompt door de Nederlandse 
petrochemische industrie, met steun van de Nederlandse overheid Dit alles uit naam van “een beter 
milieu”. De winst die die dit milieudelict oplevert delen ze samen, de staat der Nederlanden en de 
petrochemische industrie. Maar daarover later. 

Het begon allemaal met de Strijd voor Het Behoud van het Tropisch Regenwoud. Het Nederlandse 
volk werd derhalve aangespoord om geen tropisch hardhout meer te gebruiken. Er was immers een 
milieuvriendelijk alternatief voorhanden in de vorm van verduurzaamd hout? Dus verleende het 
ministerie van VROM in 1992 milieuvergunningen aan een stuk of 35 Nederlandse hout-
impregneerbedrijven. De milieubeweging stond er helemaal achter, en de subsidiekraan werd wijd 
open gezet: wie dat geïmpregneerde hout gebruikte kon tot 75 procent van zijn kosten vergoed 
krijgen uit de schatkist. 

Het middel dat die impregneerbedrijven (tot op de huidige dag!) gebruiken om hout te verduurzamen 
draagt de onschuldige naam Super Wolmanzout CO. Helaas vertelde VROM er indertijd niet bij wat 
de bestanddelen waren: koper II oxyde, arseenzuur en chroomtrioxyde (ook wel bekend als chroom 
VI zuur). Vooral de laatste twee zijn extreem gevaarlijke kankerverwekkende stoffen die de 
vruchtbaarheid aantasten en genetische afwijkingen in het nageslacht kunnen veroorzaken. Er 
bestaat zelfs geen veilige ondergrens voor; oftewel: één molecuul is in principe al uit den boze. Die 
stoffen prijken dan ook op de “Lijst van zwarte stoffen voor het milieubeleid”, die de Kamer in 1986, in 
het kader van het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990, zelf heeft opgesteld: 
“Deze lijst geeft een overzicht van stoffen die geacht worden een bijzondere bedreiging te vormen 
voor bodem, water en lucht”, aldus de letterlijke tekst van het IMP. 

http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
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“Het in het milieu brengen van deze stoffen dient, gezien hun eigenschappen, vermeden te worden. 
Voor deze stoffen wordt een maximale brongerichte aanpak voorgestaan.” Voor in water oplosbaar 
chroom en arseen betekent zo’n “brongerichte aanpak” dat ze tot in der eeuwigheid opgeslagen 
moeten worden in metersdik beton, net als nucleair afval. Zware metalen als chroom VI en arseen 
zijn namelijk niet te verbranden; ze komen gewoon de schoorsteen weer uit, of blijven achter in giftig 
vliegas. 

De eerste Nederlander die lont rook was de elektrotechnicus en arbo-deskundige ing. Ad van Rooij 
uit het Brabantse dorp St. Oedenrode. Pal naast zijn huis bevond zich een houtzagerij genaamd Van 
Aarle BV, die 1988 een hinderwetvergunning aanvroeg. Het bedrijf zei dat het om een gewone 
uitbreiding ging, maar van Rooij nam het zekere voor het onzekere en toog naar het gemeentehuis 
om de plannen in te zien. Op de tekeningen bleken een impregneerketel en een chemicaliënbunker 
te staan. Waar die dingen voor dienden? Nou, expliceerde de gemeente, het bedrijf ging hout 
verduurzamen met Wolmanzouten, maar dat was volkomen onschuldig. Wederom nam Van Rooij het 
zekere voor het onzekere: hij informeerde bij de Milieu Inspectie naar de samenstelling van Super 
Wolmanzout CO. En kwam er zo achter dat er binnenkort, op een steenworp van zijn voordeur, met 
grote hoeveelheden rattengif gewerkt ging worden. Volgens een stoomfixatie-procédé nog wel, 
waarbij grote hoeveelheden arsenicumdampen door het luchtruim worden verspreid. Chemicaliën die 
gevaarlijker zijn dan asbest en dioxine. Van de zwarte-lijstcategorie nota bene, die volgens ons eigen 
IMP koste wat kost uit het milieu moesten worden geweerd! 

“Voor kennisgeving aangenomen”  

Toen gebeurde er iets heel geks. Niemand bleek in dit onthutsende nieuws geïnteresseerd. De 
gemeente niet. Het ministerie van VROM niet. Het parlement niet. De milieubeweging niet. En de 
pers niet. Of nauwelijks. Ondanks de protesten, bezwaarschriften, noodkreten en brandbrieven van ir. 
van Rooij verleende de gemeente Sint Oedenrode op 19 november 1991 een Hinderwetvergunning 
aan houtzagerij Van Aarle. Dat mag alleen als de aanvrager kan aantonen dat het arseen en het 
chroom VI niet in aanraking komen met de buitenlucht en het oppervlaktewater. Ir. Van Rooij verzocht 
de gemeente derhalve om inzage in het onderzoeksrapport waaruit bleek dat dit het geval was. De 
gemeente antwoordde hem laconiek dat een dergelijk rapport niet bestond. Ten overvloede, mogen 
we wel zeggen, want kort daarna dreven de eerste wolken arsenicumdamp langs de ingenieur zijn 
erf. Zijn protesten werden door de gemeente eerst beantwoord met nietszeggende brieven, toen met 
geïrriteerde brieven, en vervolgens met een diep stilzwijgen. Tenslotte stuurde burgemeester P. 
Schriek hem een vertrouwensarts van de GGD op zijn dak, om te onderzoeken of hij wellicht 
geestelijk gestoord was. De burgervader maakte zich kennelijk meer zorgen over het psychisch 
welzijn van ir. Van Rooij dan over de levensgevaarlijke arsenicumdampen die zijn gemeente 
teisterden. 

Dus zocht de ingenieur het hogerop, en wendde zich tot Hans Alders, de toenmalige minister van 
VROM. Nou zou je toch verwachten dat een milieuminister geschokt is als blijkt dat ambtenaren die 
onder zijn verantwoordelijkheid vallen hun eigen milieuwetten met voeten treden. En dat nog wel met 
levensgevaarlijke zwarte-lijststoffen! Maar nee: na enig gecorrespondeer werd Van Rooij bij brief van 
12 maart 1992 door Alders definitief afgepoeierd, en wel in de volgende bewoordingen: “Geachte 
heer van Rooij, U toont al jaren een hoge mate van betrokkenheid bij het milieu. Ik waardeer het zeer 
wanneer burgers blijk geven van hun bezorgdheid voor een beter milieu. U legt echter een zeer groot 
tijdsbeslag op mijn medewerkers. Ik ben van mening dat dit tijdsbeslag een thans niet meer te 
verantwoorden omvang is gaan aannemen. U noopt mij daarom u mee te delen dat uw brieven 
voortaan voor kennisgeving zullen worden aangenomen. Een inhoudelijke beantwoording zal niet 
meer plaatsvinden. Hoogachtend, de Minister van VROM.” 

Bij de pers kreeg Van Rooij ook geen poot aan de grond. Nou ja, héél af en toe. Op 7 april 1993 
verscheen er in het Algemeen Dagblad een stuk getiteld “Kruistocht tegen sluipmoordenaar – 
Geïmpregneerd hout rampzalig voor mens en milieu”. Maar ook dat werd door de goegemeente voor 
kennisgeving aangenomen, en er gebeurde wederom niets. De ingenieur schopte het daarna nog tot 
een optreden in 2 Vandaag, en een reportage in de RVU. Ook dat is blijkbaar “voor kennisgeving 
aangenomen”, want er ontstond niet de geringste deining. Zonderling, als men nagaat dat de gifgrond 
in Lekkerkerk en de dioxineverontreiniging van de Volgermeerpolder indertijd maandenlang 
voorpaginanieuws zijn geweest, en geleid hebben tot grootscheepse en miljoenen kostende 
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bodemsaneringen. Waarom toen wel, en nu niet? Was dat misschien omdat toen de schuld bij het 
bedrijfsleven kon worden gedeponeerd, terwijl in dit milieudelict de hoofdverdachte de overheid zelf 
is? Je zou het bijna gaan denken, want ook Alders’opvolgers Margreet de Boer en Jan Pronk legden 
de brieven van ir. van Rooij terzijde, evenals Erica Terpstra (toenmalig staatssecretaris van WVS), 
Ernst Hirsch Ballin (toenmalig minister van Justitie) en Wim Kok (toenmalig premier). Het staat 
allemaal zwart op wit, zodat deze ex-bewindslieden nooit meer kunnen beweren dat ze niet 
gewaarschuwd zijn. 

Van het kastje naar de muur  

Eén persoon schrok zich wél wezenloos van de ontdekking van ir. Van Rooij: dat was Carl Tissen, 
directeur van een houtimpregneerbedrijf in Luyksgestel. Het feit dat tevoren een van zijn 
kleinkinderen aan zware genetische afwijkingen was overleden zal daaraan niet vreemd zijn geweest. 
Eind 1994 besloot hij over te schakelen op een ander – minder schadelijk – impregneermiddel, en 
vroeg daarvan de chemische samenstelling op bij de autoriteiten. Hij kreeg een lijst retour waarop de 
helft van de bestanddelen was weggelakt! Dus meldde hij zijn voornemen aan VROM. Het ministerie 
stuurde zijn brief door aan de Regionale Milieu Inspectie. Die antwoordde hem dat VROM geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaardde, en dat alle verantwoordelijkheid bij de producent lag. Tissen 
was perplex: “Hoe kunt u mij aansprakelijk stellen”, schreef hij aan milieuminister de Boer, “als ik niet 
eens mag weten welke chemicaliën er in dat alternatieve middel zitten?” Weer geen antwoord. Alleen 
de mededeling dat Tissen, krachtens de civielrechtelijke produktaansprakelijkheid, zou moeten 
opdraaien voor alle door zijn bedrijf veroorzaakte milieuschade. Hopende u hiermee voldoende te 
hebben ingelicht, hoogachtend, Margaretha de Boer. 

We schrijven inmiddels augustus 1996. Omdat de autoriteiten hem al twee jaar van het kasje naar de 
muur stuurden, had Tissen nog steeds niet durven overschakelen op een milieuvriendelijk alternatief. 
Hij diende een klacht in bij de Vaste Kamercommissie Milieubeheer. “Daar het jaarlijks in het milieu 
brengen van 16.000 kilo arseenzuur en 19.000 kilo chroom VI een bijzonder ernstige overtreding is 
van de Wet Milieubeheer”, schreef hij aan de commissie, “was de Inspectie wettelijk verplicht mij 
onmiddellijk een verbod op te leggen. De Inspectie heeft dit nagelaten, en mij zelfs gedwarsboomd bij 
het overschakelen op een milieuvriendelijk alternatief. Als gevolg daarvan heb ik sinds december 
1994 nóg eens 24.000 kilo arseen en 29.000 kilo chroom VI, zijnde zwartelijststoffen, in het milieu 
gebracht. Zonder dat mij een strobreed in de weg is gelegd. Wilt u zo vriendelijk zijn een onderzoek in 
te stellen naar deze gang van zaken?” Het wordt eentonig: “In de commissievergadering van 28 
augustus 1996 is besloten Uw brief voor kennisgeving aan te nemen“, antwoordde de griffier. “Dit 
houdt in dat de commissie meent geen actie te moeten ondernemen. De leden adviseren u contact 
op te nemen met de Nationale Ombudsman.” Die energie heeft Tissen niet meer op kunnen brengen. 
Hij had zijn bekomst van corresponderen met de autoriteiten. 

Ing. Van Rooij gaf het echter niet op. Hij heeft er 
intussen een slordige 1000 procedures opzitten, van 
de Raad van State tot het Europees Hof. Talloze 
malen werd hij in het gelijk gesteld, maar de 
autoriteiten legden die uitspraken gewoon naast zich 
neer. Sterker nog: de overheid bestempelt het giftige 
hout, als het eenmaal is afgedankt, als “zuivere 
biomassa”, die gebruikt mag worden als brandstof 
voor “groene” elektriciteitscentrales. Deze 
gedoogpraktijk is onlangs door minister Brinkhorst 
van EZ gesanctioneerd in een wetswijziging, die op  
1 juli j.l. van kracht is geworden. Dezelfde overheid 
die een totaal rookverbod wil invoeren in alle 
openbare ruimtes, laat de grote sigaren van de 
kolencentrales ongestoord hun kankerverwekkende 
stoffen de lucht inblazen. Over passief meeroken 
gesproken. “Daarmee worden de omwonenden, die 
die lucht wel móeten inademen, vogelvrij verklaard”, 
scheef de SP-fractie dezer dagen in een brandbrief 
aan Provinciale Staten. “En om de ramp compleet te  

 

 

Blokschema: van hoog problematisch 
afval tot groene stroom 
(klik voor vergroting) 

http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/groenestroom-blokschema.jpg
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maken, wordt van de giftige vliegassen die overblijven cement, beton, asfalt en baksteen gemaakt. 
Die giftige bakstenen worden nota bene verkocht onder de naam “green bricks”. Nederlands cement 
bevat thans een chroomtrioxidegehalte dat vijf maal zo hoog is als het maximum dat de Europese 
richtlijnen bindend voorschrijven. En aangezien het opstoken van giftig sloophout elders verboden is, 
ligt het voor de hand dat ook buitenlandse producenten hun hun giftig sloophout aan NUON en 
Essent ter verwerking gaan aanbieden. Zo zou Nederland wel eens de gifbelt van Europa kunnen 
worden. 

Begin dit jaar kreeg ir. Van Rooij, na vijftien jaar vruchteloos knokken, eindelijk gelijk van de 
Europese Commissie: die deed het geïmpregneerde hout op 26 januari per bindende richtlijn in de 
ban. Sinsdien mag het niet meer voor huishoudelijk gebruik worden toegepast, en zelfs niet meer met 
blote handen aangeraakt, want het kankerverwekkende rattengif gaat dwars door de huid. Maar dat 
hout ligt nog steeds in alle Nederlandse doe-het-zelf-markten te koop. Volksstammen mensen 
hebben erop zitten lunchen. Volksstammen kinderen hebben erop gespeeld. Zelfs een waarschuwing 
dat het de gezondheid ernstige schade toebrengt, zoals op sigarettenpakjes, kan er niet af. Laat 
staan dat de overheid maatregelen neemt om al die giftige tuinhekjes, schuttingen en 
kinderspeeltoestellen te laten verwijderen. 

Waarom?  

Waarom, o waarom bevordert en subsidieert de Staat der Nederlanden nu al vijftien jaar willens en 
wetens het vergiftigen van haar eigen burgerij? Daar is ing. Van Rooij pas recentelijk achter 
gekomen. De overheid is namelijk in 1986 een joint venture aangegaan met de Nederlandse 
petrochemische industrie. “AVR Chemie BV”, heet dat bedrijf, en de doelstelling luidt: “het op 
verantwoorde wijze verwerken en verwijderen van chemische afvalstoffen”. De deelnemers in deze 
joint venture zijn: zeven petrochemische bedrijven (AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, 
Hoogovens, Shell, Unilever en Dow Chemical) alsmede: de Staat der Nederlanden, in casu het 
ministerie van VROM (10 %),en de gemeente Rotterdam (45 %). De overheid heeft, kortom, een 
meerderheidsbelang. Architect van deze constructie was indertijd milieuminister Winsemius. Hij is 
trouwens tegenwoordig als “environmental advisor” in dienst bij Dow Chemical. Beloning voor 
verleende diensten wellicht, net als het Shell-commissariaat van Kok?  

Vast staat dat de petrochemische industrie zich jaarlijks moet ontdoen van vele tonnen giftig afval, 
waaronder arseenzuur en chroom VI. 

En dat afval hoefde na 1986 niet meer in kostbare deponieën te worden opgeslagen; het mocht met 
winst worden verkocht aan de houtimpregneerindustrie. Het werd een melkkoe, in plaats van een 
kostenpost. En 55 procent van die winst verdween in de zakken van de Staat. De Staat verleende 
dus eigenlijk illegaal vergunningen aan zichzelf. De overheid deinsde er voorts niet voor terug om 
valsheid in geschrifte te plegen: de verspreiding van arseenzuur is namelijk bij bindende EG-
verordening verboden. Om die verordening te ontduiken veranderde staatssecretaris Simons van 
WVC indertijd in de toelatingsbeschikking van Super Wolmanzout het woord “arseenzuur” in het 
onschuldiger “arseenpentoxide”. Maar dankzij het Pikmeer II arrest van de Hoge Raad, dat de 
overheid immuun heeft gemaakt tegen strafvervolging, zal hij hiervoor nooit meer strafrechtelijk 
kunnen worden vervolgd. 

Volgens de criminoloog professor F. Bovenkerk kan het optreden van de Staat in deze worden 
aangemerkt als georganiseerde misdaad in de zin der wet. Hij schreef daarover reeds in 1993 een 
brandbrief aan de toenmalige hoofdofficier van justitie mr. Ficq, maar hij zit nog steeds op antwoord 
te wachten. 

Van Rooij voorspelt dat vele duizenden Nederlanders, als gevolg van deze vergiftiging, aan kanker 
zullen overlijden. Hoe zit het eigenlijk met de statistieken op dit punt? Navraag bij het Integraal 
Kankercentrum leert dat het aantal kankerpatiënten in Nederland in de jaren negentig is toegenomen 
met 21 % bij de vrouwen, en met 13 % bij de mannen. Deze stijging wordt door het IKC geheel en al 
toegeschreven aan vergrijzing, bevolkingsgroei, betere detectie (?), en het toegenomen aantal 
rokende vrouwen. Dus aan die 13 miljoen kilo arsenicum en die 30 miljoen kilo chroom VI kan het niet 
gelegen hebben. Gaat u maar rustig slapen. 
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De reactie van de Stichting Natuur en Milieu  

Professor Lucas Reijnders van de Stichting Natuur en Milieu spreekt desgevraagd van een 
onacceptabele situatie, die nu al 20 jaar duurt. Volgens hem heeft SNM indertijd milieuminister 
Ginjaar gevraagd om een verbod op Wolmanzout, echter zonder resultaat. De bodemsanering die 
nodig zal zijn om de vergiftiging te lijf te gaan zal een slordige 4 miljard euro kosten, volgens hem. Hij 
noemt het “te gek voor woorden dat de boel niet wordt gesaneerd”. Dat is nog eens mannentaal, zou 
je zeggen. Maar de stichting heeft vooralsnog niet bar veel ondernomen om deze milieuramp aan de 
kaak te stellen. 

Dat de Tweede Kamer zich in 1991 eindelijk uitsprak voor een verbod op Wolmanzout, dat was niet 
te danken aan de inspanningen van de SNM, maar aan een motie van het Groenlinks-kamerlid 
Wilbert Willems. De motie werd overigens door de regering niet uitgevoerd, en Wilbert Willems is 
inmiddels gedegradeerd naar een onverkiesbare plaats. “Maar meneer Reijnders, als de Stichting 
Natuur en Milieu zich al twintig jaar ongerust maakt over al dat arsenicum, waarom heeft de Stichting 
Natuur en Milieu er dan zo weinig tegen gedaan? Waarom bijvoorbeeld nooit een kort geding 
aangespannen tegen het ministerie van VROM, dat aantoonbaar zijn eigen milieuwetgeving 
overtrad?” “Natuur en Milieu mikt niet primair op lobbyen in Den Haag”, is het enige antwoord. “Wij 
concentreren ons bij voorkeur op Brussel”. Het is overigens niet verbazend dat de milieubeweging 
niet uitmunt door kritiek op Den Haag: daar komen immers de subsidiestromen vandaan waar de 
milieubeweging op drijft. Het totaalbudget van de SNM bedroeg in 2002 circa 5,5 miljoen euro; circa 
3,5 miljoen daarvan werd gefourneerd door het ministerie van VROM. De overige 2 miljoen euro 
kwam van de Postcodeloterij. Probeer zo maar eens onafhankelijk te blijven, als milieu-organisatie. 

Reactie van VROM  

“De heer van Rooy heeft met ons al jarenlang correspondentie gevoerd over de problematiek van 
verduurzaamd hout. Daarbij heeft VROM steeds aangegeven dat het probleem van verduurzaamd 
hout al in de jaren 80 door VROM is onderkend.  

Echter, het ontbrak aan normering t.a.v. verschillende stoffen en juridische titels om de gewraakte 
stoffen te verbieden. Deze mogelijkheid is pas begin jaren 90 ontstaan via beoordelingen door het 
CTB. Vanaf dat moment heeft het ministerie van VROM zich beijverd voor het verbieden van zowel 
gecreosoteerd hout als van met Wolmanzouten geïmpregneerd hout. Het verbod op gecreosoteerd 
hout is enkele jaren geleden geëffectueerd, het verbod op het gebruik van Wolmanzouten stuit 
telkenmale op tegenstand van de Europese Commissie. De Europese Commissie betwijfelt de 
schadelijkheid en bestrijdt het opwerpen van handelsbelemmeringen. Wel is de Europese Commissie 
Nederland tegemoet gekomen met het verbod op het gebruik van arseenhoudende stoffen, echter dit 
alleen voor een beperkt aantal toepassingen. De inzet van VROM t.a.v. de arseenrichtlijn van de EU 
is daarbij nog immer: een breed verbod op Wolmanzouten. Deze lijn zullen we bij de Europese 
Commissie verdedigen. In deze reactie ben ik bewust niet ingegaan op een aantal onjuistheden in het 
artikel, maar de slotpassage inzake AVR Chemie wil ik niet onbesproken laten. De in deze passage 
gedane suggestie van een overheid die ten behoeve van AVR Chemie valsheid in geschrifte pleegt is 
volstrekt absurd en werp ik ver van mij.” 

Volstrekt absurd? Hierbij het officiële document waaruit blijkt dat staatsecretaris Simons van WVC in 
april 1992 valsheid in geschrifte heeft gepleegd, door in de toelatingsbeschikking voor Wolmanzout 
het bestanddeel “arseenzuur” te wijzigen in “arseenpentoxide”. Hetgeen in strijd is met de waarheid. 

Toch VROM nog maar even gebeld: “Als er sprake is van een aantal onjuistheden in dit verhaal, wil 
VROM dan toelichten op welke “onjuistheden” hier wordt gedoeld? Zodat die “onjuistheden” 
eventueel kunnen worden gecorrigeerd? En waarom is deze reactie niet ondertekend? Wie is 
eigenlijk die “ik”, die in de laatste alinea opduikt?” “Die “ik” is VROM”, aldus de woordvoerster. “En 
wat die onjuistheden betreft: dit is ons officiële commentaar, en daar willen we het bij laten. 
Goedenmiddag.” 

 
Voor alle benodigde feitelijke en wettelijke onderbouw verwijzen wij u naar de vele artikelen hierover 
op Het Echte Nieuws (www.herechtenieuws.org), welke u kunt vinden in de volgende link op internet: 
 

http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php 

http://www.herechtenieuws.org/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
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Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van al die artikelen op Het Echte Nieuws met 
deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouwing en die hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  Dit geeft een verklaring voor het feit dat de gemeenteraad van Heusden op onze 
ingediende zienswijzen als volgt heeft beslist:  
 
Derde feit.   
 
De gemeenteraad van Heusden heeft verder letterlijk het volgende beslist: 
 

De door reclamant bedoelde vondst van een oude fundering is niet recent, maar 
verwijst naar een oude vondst. In september 2013 heeft de heemkundekring Onsenoort 
een oud artikel uit dagblad de Stem van 6 november 1950 in hun blad opgenomen, 
waarin over deze vondst werd bericht. In het oude artikel is niet duidelijk waar de 
toenmalige vondst exact was gelegen, enkel dat deze aan het einde van het Laantje van 
Onsenoort lag. Dit laantje kwam, tot begin jaren zestig ter hoogte van de perceels-
grenzen van huisnummer 97 en 99 uit in de Haarsteegsestraat. Overigens wordt in dit 
artikel verwezen naar de kapel die vroeger, in 1572 of 1692, in Haarsteeg stond. Deze 
kapel hoorde bij de parochie van Hedikhuizen, en was geen kapel van de paters van 
Onsenoort. Dit wordt ook niet in het artikel gesuggereerd. De noordelijke zijde van de 
Haarsteegsestraat behoorde tot de parochie van Hedikhuizen. De kapel heeft ook op het 
grondgebied van de parochie van Hedikhuizen gestaan, dus aan de noordelijke zijde 
van de Haarsteegsestraat en daarom niet in het plangebied. 

    
Wij kunnen deze redenering niet volgen. Volgens ons ligt betreffende oude fundering wel degelijk in 
het plangebied. Hiernaar dient dan ook een gedegen onderzoek te worden verricht.  
 
Op grond van bovengenoemde feiten kan het in geding zijnde vaststellingsbesluit d.d. 18 februari 
2014 bestemmingsplan “Haarsteegsestraat 99, Haarsteeg” van de gemeenteraad van Heusden nooit 
in stand blijven.  
 
De gemeente Heusden heeft dit nieuwe bestemmingsplan “Haarsteeg” vastgesteld, lopende het 
beroep van het bestemmingsplan “Haarsteegsestraat 99, Haarsteeg” als misdaad opstap om de 3 
woningen vanaf 2014-2019 met nog eens 2 woningen en vanaf 2020 tot 2024 met nogmaals 1 woning 
te kunnen uitbreiden. Dat zijn in het totaal 6 woningen op Haarsteegsestraat 99. Dit met de 
voorkennis en wetenschap dat het in het vastgestelde bestemmingsplan “Haarsteegsestraat 99, 
Haarsteeg” om 3 woningen gaat. Dit is in ernstige mate misbruik maken van bestemmingsplannen.   
 
Gemeentelijk beleid.   
 

De gemeente Heusden heeft met haar “Nota Volkshuisvesting 2013” voorzien in de 
realisering van 3.700 woningen tot 2030. Dit betekent dat men 16 jaar vooruit heeft 
gekeken. Dit is onmogelijk in deze tijd. Wij zijn van mening, en kunnen dat met 
deskundigenrapporten onderbouwen, als het beleid van de gemeente Heusden zo blijft 
doorgaan over 10 tot 15 jaar het aantal bewoners van de gemeente Heusden met zo’n 
5000 – 10.000 inwoners is verminderd als gevolg van het vroegtijdig overlijden aan 
kanker of andere vergiftigingsziekten. Dit des te meer dit het beleid is van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder voorzitterschap van Annemarie Jorritsma 
(VVD) onder wiens voorzitterschap burgemeester Jan Hamming (PvdA) van Heusden (zie foto) tot 
voor kort in het bestuur heeft gezeten. Voor betreffende deskundigenrapporten verwijzen wij u naar de 
volgende stukken:  

1. Het verdiepingsonderzoek d.d. 10 mart 2007 (Ref: XB895 3-07018 AvR) van Europees erkend 
safety manager A.M.L. van Rooij van Philips Medical Systems Nederland B.V. (Philips 
Healthcare) te Best (Productie B); 

2. Verzoekschrift d.d. 22 april 2002 (kenmerk: EZ/22042/vz), met bijbehorende 25 producties,  
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan voormalig minister A. Jorritsma-Lebbink van 
Economische Zaken met het inhoudelijk gemotiveerde dringende verzoek om op 24 april 2012 
het kolenconvenant met minister Pronk (VROM), branche organisatie EnergieNed en de vijf 
producenten niet te ondertekenen. Dit omdat een demissionair Kabinet dergelijke grote 
beslissingen (die sluipmoordende chemische genocide op 7 miljard wereldbewoners tot 
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gevolg heeft) niet mag nemen (Productie C). Tot op de dag van vandaag heeft het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. van Annemarie Jorritsma daarop nooit een reactie mogen 
ontvangen.  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
Met bovengenoemde feitelijke en wettelijke onderbouwing kan nooit in stand worden gehouden dat de 
potentiele kwaliteiten van bodem daarmee in stand wordt gehouden. Er is dan ook onmiskenbaar 
sprake van strijdigheid met de Verordening ruimte 2014.  
 
Bodem, water en Lucht 
 
Geconcludeerd wordt dat eerder uitgevoerde (maar wel verouderde, 2006) uitgevoerde 
bodemonderzoeken op het nabij gelegen perceel met de kassen leiden tot de verwachting dat er geen 
belemmeringen zullen zijn voor de beoogde bestemming / wijzigingsbevoegdheid. De bestemming 
wonen kan pas mogelijk worden gemaakt als middels een bodemonderzoek is aangetoond dat de 
grond geschikt is voor een woonbestemming.  Naar aanleiding daarvan kunnen wij u nu al kenbaar 
maken dat de bodem ter plaatse van kassen en ook de nabije omgeving ernstig is verontreinigd met 
bestrijdingsmiddelen, maar niet op de stoffen wordt gemeten waarop het is verontreinigd, om dezelfde 
reden als dat niet op arseen en chroom wordt gemeten, waartoe men wettelijk verplicht is. Zo is het 
niet terecht om aan te nemen dat categorie A en B bedrijven geen milieubelasting veroorzaken. Om 
dat te kunnen beoordelen moet worden beoordeeld welke chemische stoffen door betreffende 
bedrijven in het milieu worden gebracht. Als voorbeeld kan hierbij worden aangehaald een Gamma 
winkel of boerenbondwinkel die geïmpregneerd hout of met vliegas (bodemas) vergiftigd cement 
verkoopt aan consumenten. Deze bedrijven vallen in de categorie A en B maar veroorzaken een 
gigantisch grote milieubelasting. In geval van brand is bij deze bedrijven de externe veiligheid in 
geding en dienen ramen en deuren tot op ten minste 500 meter van betreffende locatie te worden 
gesloten en mag er ook niet met water worden geblust vanwege het feit dat deze stoffen oplossen in 
water en daardoor een zeer groot gebied wordt vergiftigd. De wet schrijft voor dat betreffend bluswater 
moet worden opgevangen in vloeistofdichte kelders die bij die bedrijven niet aanwezig zijn. In 
tegenstelling met wat hierover in het ontwerpplan staat geschreven vormt de bodem, water en 
luchtkwaliteit een zeer grote belemmering.  
 
Bed and breakfast en Beleidsnota ruimte voor tijdelijke werknemers.  
 
Betreffend ontwerpplan geeft voor partijpolitieke vrienden die in het gemeentebestuur en de 
gemeenteraad van Heusden zitten nagenoeg onbeperkte mogelijkheden om elke woning te vullen met 
maximaal 10 pensiongasten en/of tijdelijke werknemers. Betreffend gebied is daarvoor niet geschikt.  
 
Machtiging  
 
De machtiging van cliënt vindt u bijgevoegd (productie D): 
 
Conclusie   
 
Op grond van bovengenoemde zienswijzen kan het vanaf 4 december 2014 voor zes weken ter 
inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan “Haarsteeg” nooit in stand blijven en dient het volledig te 
worden vernietigd. Wij richten aan burgemeester en wethouders van Heusden dan ook het 
nadrukkelijke verzoek om de gemeenteraad van Heusden als zodanig te adviseren en 
ondergetekende dat schriftelijk, te bevestigen.  
 
Alvorens u overgaat tot het vaststellen van het bestemmingsplan “Haarsteeg” verzoeken wij u 
ondergetekende daarover in ieder geval te horen.     
 
Hoogachtend, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V 
Voor deze 
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur 
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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 zienswijzen laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in Utrecht 
(www.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op internet 
laten plaatsen. 
 
Bijbehorende producties: 
 

Productie A (18 blz.)  
Productie B (15 blz.)  

Productie C (63 blz.) 
Productie D (1 blz.)   

      
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
 
Om redenen zoals u die kunt lezen op onze hieronder ingelaste sommatie d.d. 27 juni 2015 (kenmerk: 
EKC/27062015/Nieuwenhuizen) aan mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, Hoofdofficier van justitie van het 
Openbaar Ministerie van Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch, waarvan u de 
ontvangstbevestigingen vindt bijgevoegd (Stuk 6), zijn wij niet in staat om onze beroepsgronden op 
het door de gemeenteraad van Heusden op 31 maart 2015 vastgestelde bestemmingsplan Haarsteeg 
(NL.IMRO.0797.Haarsteeg-VG01) nu al inhoudelijk nader te motiveren:  
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/strafaangifte-van-het-plegen-van-o-a-terrorisme
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
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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 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 per fax 073-5472150 en 073-620 2583  
en 088 - 699 0231 
 

Aan: mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, 
Hoofdofficier van justitie van het Openbaar 
Ministerie van Oost-Brabant  
Leeghwaterlaan 8, 5223 BA 's-Hertogenbosch 
(e-mail: Oost-Brabant@om.nl en 
administratie.srk.rb-obr@rechtspraak.nl) 
 
 

Datum: 27 juni 2015  
Ons kenmerk: EKC/27062015/Nieuwenhuizen  
 
 
 

Sommatie aan mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Ministerie van 

Oost-Brabant, om op grond van de feiten zoals die staan beschreven in dit sommatieverzoek:   

 

3. De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de politie Oost-Brabant, namens deze 
hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben van de 
gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC 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, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij 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 Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken 
voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterlijk op 28 juni 2015 moeten staan. 

Met de sommatie om op uiterlijk 28 juni 2015 dat schriftelijk te hebben bevestigd aan de volgende zeven 

natuurlijke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten: 
- A.M.L. van Rooij 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;   

- Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 , 

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

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

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
- Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, 

vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
- Politieke Groepering 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.vanrooij48@gmal.com en 
de.groenen.belgie@gmail.com op uiterlijk 28 juni 2015 schriftelijk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan 
op 29 juni 2015 tegen hiervoor verantwoordelijk hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, wijkagent 

Frans van Rozendaal, korpschef Frans Heeres van de politie 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. 
Westerbeke van het landelijk parket, Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam. Ter onderbouwing van die 
strafaangifte zal dit sommatieverzoek worden overlegd.  

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

 
 
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/strafaangifte-van-het-plegen-van-o-a-terrorisme
mailto:Oost-Brabant@om.nl
mailto:administratie.srk.rb-obr@rechtspraak.nl
mailto:ekc.avanrooij@gmal.com
mailto:a.vanrooij48@gmal.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/strafaangifte-van-het-plegen-van-o-a-terrorisme
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Geachte Hoofdofficier van Justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, 
 
De volgende natuurlijke personen en rechtspersonen: 
 

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

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

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

(GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode geregistreerd moet staan als wonende op het adres  
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 , 

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

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

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, vanaf 

5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
7. Politieke Groepering 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 de natuurlijke personen A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen vanaf 1 januari 
2011 tot en met heden wonen en ook in de verre toekomst nog zullen wonen  (huurovereenkomst 
loopt op 1 januari 2020 af) op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 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 Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van Nunen enkel in het tijdvak vanaf 14/01/2013 
tot 27/08/2013 ingeschreven geweest in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het 
Belgische Rijksregister onder de volgende Rijksregistratienummers: 53.03.10.603-37 en 55.09.20.510-
11. De uitschrijving van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen uit het bevolkingsregister van de 
gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister vanaf 29 augustus 2013 is het gevolg van het feit 
dat de gemeente Sint-Oedenrode J.E.M. van Nunen vanaf 14 januari 2013 weigerden uit te schrijven 
uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode 
(Nederland).  
 
Vanaf 28/08/2013 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 Rooij vanaf 28/08/2013 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 Rooij, staat ingeschreven in de woning 
op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), de woning waarvan 
A.M.L. van Rooij de eigenaar is.          

Dit betekent dat de gemeente Zonhoven met hun op 28/08/2013 gedane uitschrijving het vanaf  
5 juli 1979 voor de Wet en Rooms-katholieke getrouwde paar A.M.L. van Rooij 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 vanaf 14/01/2013 weigerden uit te schrijven uit de GBA van de gemeente 
Sint-Oedenrode, ondanks de wetenschap dat zij vanaf die tijd stond ingeschreven in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister onder nummer: 
55.09.20.510-11. Hiervoor zijn de gemeente Sint-Oedenrode en de Staat der Nederlanden 
onmiskenbaar verantwoordelijk en aansprakelijk. 
 
Wat daarvan de gevolgen zijn voor de natuurlijke personen A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. 
van Nunen, zijn gezin, alle eigendommen van A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode (Nederland), zijn bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (waaronder al haar cliënten), Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.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 volgende drie gedane strafaangiften, bij federaal procureur  

Federaal Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel, welke wij u 

hieronder vindt ingelast:  
 

1e Strafaangifte:  
 
Onze bij aangetekende brief d.d. 6 juni 2015 (kenmerk: AvR/JvN/06062015/aang)   
gedane strafaangifte bij U tegen:  

1. A.G.R. Willems, hoofdgriffier van de rechtbank Oost-Brabant;  
2. R. Soetekouw, administratief medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant;  
3. P.T.M. Peeters, administratief medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant;  
4. mr. D.M. Manie, griffier bij de rechtbank Oost-Brabant; 
5. mr. W.E. Dijkstra, klachtencoördinator, bij de rechtbank Oost-Brabant; 
6. mw. A.W.H.J. van Schijndel, administratief medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant;  
7. mw. S. Henkelman, administratief medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant;  
8. mw. B.M. van Haren, administratief medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant;  
9. de behandelend griffier in de zaaknummer SHE 15/973, welke op 11 juni 2015, om 8 juni 

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

10. de behandelend griffier in de zaaknummer SHE 15/203, welke op 11 juni 2015, om 9.30 

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

met onderliggende stukken 1 t/m 23 aan feitelijke en wettelijke onderbouw hieronder ingelast in de 
volgende link met deeplinks: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-rechtbank-oost-brabant-
bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf  
 
Bijbehorende Stukken:  
 
Stuk 1: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Rooij Adrianus (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: 2015/AR/864, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Rooij Adrianus (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: Authentieke akte BEWIJS VAN BEWONING op 28 mei 2015 opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.);  
Stuk 6: Authentieke akte AFGEVOERD-VERLIES VAN VERBLIJFSRECHT op 28 mei 2015 
opgemaakt door gemachtigd 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: AvR/05122014/VZ)  aan  
verantwoordelijk minister Jan Jambon (N-VA) van Binnenlandse Zaken en directeur-generaal  
Jacques Wirtz bij FOD Binnenlandse Zaken Instellingen en Bevolking (7 blz.);  
Stuk 9: Brieven d.d. 2 april 2015 van de Raad van State aan VAN ROOIJ, Adrianus en VAN NUNEN 
Johanna met nummer G/A 215424 / X- 16196 (2 blz.);  
Stuk 10: Brief d.d. 27 mei 2015 van auditeur Iris Verheven van de Raad van State aan VAN ROOIJ, 
Adrianus en VAN NUNEN Johanna (1 blz.);  
Stuk 11: verzoekschrift d.d. 1 april 2012 van het Ecologisch Kennis Centrum BV, Corswarem NV, e.a. 
aan verantwoordelijk minister Annemie Turtelboom van Justitie en Federaal Procureur des Konings 
Johan Delmulle in de zaak met als notitienummer FD66.99.2/11 (federaal Parket)(12 blz.): 
Stuk 12: Brief d.d. 5 mei 2015 van minister van justitie Koen Geens aan aan A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen (1 blz.);  

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sommatie-aan-substituut-procureur-des-konings-s-delbroek
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-rechtbank-oost-brabant-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-rechtbank-oost-brabant-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-865-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-adrianus-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-865-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-johanna-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-864-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-adrianus-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-864-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-johanna-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-akte-van-ambtenaar-christel-smeets-van-onbewoond-zijn-woning-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-akte-van-ambtenaar-christel-smeets-van-verlies-verblijfsrecht-van-adrianus-van-rooij-en-johanna-van-nunen-in-woning-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-december-2014-verzoekschriften-identiteit-aan-directeur-generaal-jacques-wirtz-en-minister-jan-jambon-binnenlandse-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-april-2015-brieven-raad-van-state-belgie-domiciliefraude-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2015-brief-van-auditeur-i-verheven-van-raad-van-state-aan-van-rooij-adrianus.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-april-2012-van-corswarem-nv-strafaangifte-tegen-stefhan-vanoppen-ea-aan-anemie-turtelboom-en-johan-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-brief-van-minister-koen-geens-aan-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen.pdf
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Stuk 13: Besluit d.d. 6 maart 2015 van de Vlaamse Overheid betreffende de definitieve vaststelling 
van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Closing the Circle" in Houthalen-Helchteren (33 blz.); 
Stuk 14: Brief d.d. 4 juni 2015 (zaaknummer SHE 15/973) van administratief 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. Zijlstra, rechter, 
in aanwezigheid van griffier 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 Rooij opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz..);  
Stuk 17: Akte SAMENSTELLING VAN GEZIN d.d. 28 mei 2015 opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.); 
Stuk 18: Kennisgeving d.d. 15 september 2014 van Griffier-Hoofd van dienst K. MOREL, correctionele 
griffie, van het Hof van Beroep te Antwerpen in de zaak met als nummer: 2014/RP/115 (2 blz.); 
Stuk 19: Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref: 2014/PGA/2192) 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 15/203) van de rechtbank Oost-
Brabant aan A.M.L. van Rooij, 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 Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.); 
Stuk 22: Rouwkaart van het overlijden van Henk Fitters te Elshout op 23 mei 2015 (1 blz.);  
Stuk 23: Brief d.d. 5 juni 2015 van administratief medewerker mw. A.W.H.J. van Schijndel in opdracht 
van het gerechtsbestuur rechtbank Oost-Brabant, namens deze klachtencoördinator mw. mr. W.E. 
(Wietske) Dijkstra, aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen. Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (1 blz.);  

 

2e Strafaangifte: 

Onze bij aangetekende brief d.d. 7 juni 2015 (kenmerk: EKC/PvD/07062015/aang)   
gedane strafaangifte bij U tegen:  

1. mw. Mirjan Fransen coördinator bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch;  
2. mw. E. Schoenmakers, administratief medewerker bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch; bij  

3. de behandelend griffier in de zaak met  kenmerk: Wr.229-05-2015, welke op 12 juni 2015 
om 11.30 uur ter zitting wordt behandeld, maar waarvan het gerechtshof de naam weigert 
door te geven; 

met onderliggende stukken 1 t/m 23 aan feitelijke en wettelijke onderbouw hieronder ingelast in de 
volgende link met deeplinks: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-gerechtshof-s-
hertogenbosch-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf  

 
Bijbehorende Stukken:  

Stuk 1: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Rooij Adrianus (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: 2015/AR/864, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Rooij Adrianus (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: Authentieke akte BEWIJS VAN BEWONING op 28 mei 2015 opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.);  
Stuk 6: Authentieke akte AFGEVOERD-VERLIES VAN VERBLIJFSRECHT op 28 mei 2015 
opgemaakt door gemachtigd 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: AvR/05122014/VZ)  aan  
verantwoordelijk minister Jan Jambon (N-VA) van Binnenlandse Zaken en directeur-generaal  
Jacques Wirtz bij FOD Binnenlandse Zaken Instellingen en Bevolking (7 blz.); 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2015-besluit-vlaamse-regering-closing-the-circle-remo-stort.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-juni-2015-beslissing-ptm-peeters-inzake-she-15-973-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2014-uitspraak-rechtbank-oost-brabant-in-zaakn.she-13-3985.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-getuigschrift-van-woonst-van-aml-van-rooij-van-christel-smeets-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-getuigschrift-samenstelling-gezin-van-rooij-van-nunen-van-christel-smeets-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2014-brief-van-griffier-k-morel-hof-van-beroep-antwerpen-over-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-september-2014-brief-van-m-van-de-werf-parket-antwerpen-over-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-zaak-she-15-203.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-mei-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-zaak-she-15-29.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-mei-2015-rouwbrief-henk-fitters-elshout.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-wraking-02977-ki.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-gerechtshof-s-hertogenbosch-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-gerechtshof-s-hertogenbosch-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-865-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-adrianus-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-865-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-johanna-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-864-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-adrianus-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-864-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-johanna-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-akte-van-ambtenaar-christel-smeets-van-onbewoond-zijn-woning-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-akte-van-ambtenaar-christel-smeets-van-verlies-verblijfsrecht-van-adrianus-van-rooij-en-johanna-van-nunen-in-woning-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-december-2014-verzoekschriften-identiteit-aan-directeur-generaal-jacques-wirtz-en-minister-jan-jambon-binnenlandse-zaken.pdf
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Stuk 9: Brieven d.d. 2 april 2015 van de Raad van State aan VAN ROOIJ, Adrianus en VAN NUNEN 
Johanna met nummer G/A 215424 / X- 16196 (2 blz.);  
Stuk 10: Brief d.d. 27 mei 2015 van auditeur Iris Verheven van de Raad van State aan VAN ROOIJ, 
Adrianus en VAN NUNEN Johanna (1 blz.); 
Stuk 11: verzoekschrift d.d. 1 april 2012 van het Ecologisch Kennis Centrum BV, Corswarem NV, e.a. 
aan verantwoordelijk minister Annemie Turtelboom van Justitie en Federaal Procureur des Konings 
Johan Delmulle in de zaak met als notitienummer FD66.99.2/11 (federaal Parket)(12 blz.): 
Stuk 12: Brief d.d. 5 mei 2015 van minister van justitie Koen Geens aan aan A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen (1 blz.);  
Stuk 13: Besluit d.d. 6 maart 2015 van de Vlaamse Overheid betreffende de definitieve vaststelling 
van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Closing the Circle" in Houthalen-Helchteren (33 blz.); 
Stuk 14: Brief d.d. 4 juni 2015 (zaaknummer SHE 15/973) van administratief 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. Zijlstra, rechter, 
in aanwezigheid van griffier 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 Rooij opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz..);  
Stuk 17: Akte SAMENSTELLING VAN GEZIN d.d. 28 mei 2015 opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.); 
Stuk 18: Kennisgeving d.d. 15 september 2014 van Griffier-Hoofd van dienst K. MOREL, correctionele 
griffie, van het Hof van Beroep te Antwerpen in de zaak met als nummer: 2014/RP/115 (2 blz.); 
Stuk 19: Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref: 2014/PGA/2192) 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 15/203) van de rechtbank Oost-
Brabant aan A.M.L. van Rooij, 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 Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.); 
Stuk 22: Rouwkaart van het overlijden van Henk Fitters te Elshout op 23 mei 2015 (1 blz.);  
Stuk 23: Brief d.d. 5 juni 2015 van administratief medewerker mw. A.W.H.J. van Schijndel in opdracht 
van het gerechtsbestuur rechtbank Oost-Brabant, namens deze klachtencoördinator mw. mr. W.E. 
(Wietske) Dijkstra, aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen. Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (1 blz.);  
 

3e Strafaangifte: 
 
Onze bij aangetekende brief d.d. 7 juni 2015 (kenmerk: EKC/AvR/JvN/07062015/aang)    
gedane strafaangifte bij U tegen:  

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

de valselijk opgemaakte arresten d.d. 26 mei 2015 van Mr. B. LUYTEN (Eerste Voorzitter), 
Mr. J. M. WETSELS (voorzitter) en Mr. M. VAN ROMPAY (voorzitter), Eerste Kamer, van het 
Hof van beroep te Antwerpen in de zaken met de rolnummers: 2015/AR/865 en 2015/AR/864 
heeft voorbereid en betekend.  

3. V. VRIENS , de griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep te Antwerpen die in strijd met 
Art 40 Ger. W. de door griffier G. VELTMANS valselijk betekende arresten d.d. 26 mei 2015 
van Mr. B. LUYTEN (Eerste Voorzitter), Mr. J. M. WETSELS (voorzitter) en Mr. M. VAN 
ROMPAY (voorzitter), Eerste Kamer, van het Hof van beroep te Antwerpen in de zaken met 
de rolnummers: 2015/AR/865 en 2015/AR/864 heeft verstuurd aan Van ROOIJ Adrianus en 
Van NUNEN Johanna, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.  

met onderliggende stukken 1 t/m 24 aan feitelijke en wettelijke onderbouw hieronder ingelast in de 
volgende link met deeplinks: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-hof-van-beroep-
antwerpen-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf  

Bijbehorende Stukken:  

Stuk 1: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Rooij Adrianus (7 blz.);  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-april-2015-brieven-raad-van-state-belgie-domiciliefraude-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2015-brief-van-auditeur-i-verheven-van-raad-van-state-aan-van-rooij-adrianus.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-april-2012-van-corswarem-nv-strafaangifte-tegen-stefhan-vanoppen-ea-aan-anemie-turtelboom-en-johan-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-brief-van-minister-koen-geens-aan-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2015-besluit-vlaamse-regering-closing-the-circle-remo-stort.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-juni-2015-beslissing-ptm-peeters-inzake-she-15-973-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2014-uitspraak-rechtbank-oost-brabant-in-zaakn.she-13-3985.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-getuigschrift-van-woonst-van-aml-van-rooij-van-christel-smeets-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-getuigschrift-samenstelling-gezin-van-rooij-van-nunen-van-christel-smeets-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2014-brief-van-griffier-k-morel-hof-van-beroep-antwerpen-over-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-september-2014-brief-van-m-van-de-werf-parket-antwerpen-over-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-zaak-she-15-203.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-mei-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-zaak-she-15-29.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-mei-2015-rouwbrief-henk-fitters-elshout.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-wraking-02977-ki.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-hof-van-beroep-antwerpen-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-hof-van-beroep-antwerpen-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-865-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-adrianus-van-rooij.pdf
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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 Rooij Adrianus (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: Authentieke akte BEWIJS VAN BEWONING op 28 mei 2015 opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.);  
Stuk 6: Authentieke akte AFGEVOERD-VERLIES VAN VERBLIJFSRECHT op 28 mei 2015 
opgemaakt door gemachtigd 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: AvR/05122014/VZ)  aan  
verantwoordelijk minister Jan Jambon (N-VA) van Binnenlandse Zaken en directeur-generaal  
Jacques Wirtz bij FOD Binnenlandse Zaken Instellingen en Bevolking (7 blz.);  
Stuk 9: Brieven d.d. 2 april 2015 van de Raad van State aan VAN ROOIJ, Adrianus en VAN NUNEN 
Johanna met nummer G/A 215424 / X- 16196 (2 blz.);  
Stuk 10: Brief d.d. 27 mei 2015 van auditeur Iris Verheven van de Raad van State aan VAN ROOIJ, 
Adrianus en VAN NUNEN Johanna (1 blz.);  
Stuk 11: verzoekschrift d.d. 1 april 2012 van het Ecologisch Kennis Centrum BV, Corswarem NV, e.a. 
aan verantwoordelijk minister Annemie Turtelboom van Justitie en Federaal Procureur des Konings 
Johan Delmulle in de zaak met als notitienummer FD66.99.2/11 (federaal Parket)(12 blz.): 
Stuk 12: Brief d.d. 5 mei 2015 van minister van justitie Koen Geens aan aan A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen (1 blz.);  
Stuk 13: Besluit d.d. 6 maart 2015 van de Vlaamse Overheid betreffende de definitieve vaststelling 
van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Closing the Circle" in Houthalen-Helchteren (33 blz.); 
Stuk 14: Brief d.d. 4 juni 2015 (zaaknummer SHE 15/973) van administratief 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. Zijlstra, rechter, 
in aanwezigheid van griffier 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 Rooij opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz..);  
Stuk 17: Akte SAMENSTELLING VAN GEZIN d.d. 28 mei 2015 opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.); 
Stuk 18: Kennisgeving d.d. 15 september 2014 van Griffier-Hoofd van dienst K. MOREL, correctionele 
griffie, van het Hof van Beroep te Antwerpen in de zaak met als nummer: 2014/RP/115 (2 blz.); 
Stuk 19: Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref: 2014/PGA/2192) 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 15/203) van de rechtbank Oost-
Brabant aan A.M.L. van Rooij, 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 Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.); 
Stuk 22: Rouwkaart van het overlijden van Henk Fitters te Elshout op 23 mei 2015 (1 blz.);  
Stuk 23: Brief d.d. 5 juni 2015 van administratief medewerker mw. A.W.H.J. van Schijndel in opdracht 
van het gerechtsbestuur rechtbank Oost-Brabant, namens deze klachtencoördinator mw. mr. W.E. 
(Wietske) Dijkstra, aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen. Hazendansweg 36A, 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: 2015/AR/865 en 2015/AR/864 (1 blz.) 
 
Bovengenoemde drie strafaangiften (met deeplinks aan bijbehorende stukken) kunt u lezen bij de 
Europese De Groenen (www.degroenen.eu) op internet in de volgende link: 
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/maatregelen-die-getroffen-moeten-worden-
zolang-er-geen-belgische-identiteitskaart-wordt-verstrekt   

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

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-865-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-johanna-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-864-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-adrianus-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-864-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-johanna-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-akte-van-ambtenaar-christel-smeets-van-onbewoond-zijn-woning-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-akte-van-ambtenaar-christel-smeets-van-verlies-verblijfsrecht-van-adrianus-van-rooij-en-johanna-van-nunen-in-woning-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-december-2014-verzoekschriften-identiteit-aan-directeur-generaal-jacques-wirtz-en-minister-jan-jambon-binnenlandse-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-april-2015-brieven-raad-van-state-belgie-domiciliefraude-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2015-brief-van-auditeur-i-verheven-van-raad-van-state-aan-van-rooij-adrianus.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-april-2012-van-corswarem-nv-strafaangifte-tegen-stefhan-vanoppen-ea-aan-anemie-turtelboom-en-johan-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-brief-van-minister-koen-geens-aan-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2015-besluit-vlaamse-regering-closing-the-circle-remo-stort.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-juni-2015-beslissing-ptm-peeters-inzake-she-15-973-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2014-uitspraak-rechtbank-oost-brabant-in-zaakn.she-13-3985.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-getuigschrift-van-woonst-van-aml-van-rooij-van-christel-smeets-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-getuigschrift-samenstelling-gezin-van-rooij-van-nunen-van-christel-smeets-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2014-brief-van-griffier-k-morel-hof-van-beroep-antwerpen-over-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-september-2014-brief-van-m-van-de-werf-parket-antwerpen-over-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-zaak-she-15-203.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-mei-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-zaak-she-15-29.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-mei-2015-rouwbrief-henk-fitters-elshout.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-wraking-02977-ki.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-juni-2015-ontvangst-oproep-tot-nietigverklaring-rolnummers-2015-ar865-en-864-aan-hoofdgriffier-ronny-goethals-hof-van-beroep-antwerpen.pdf
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/maatregelen-die-getroffen-moeten-worden-zolang-er-geen-belgische-identiteitskaart-wordt-verstrekt
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/maatregelen-die-getroffen-moeten-worden-zolang-er-geen-belgische-identiteitskaart-wordt-verstrekt
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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 Heijden (DGS- BVRRooi); 
- Wethouder Jan van Burgsteden (VVD);  

 
die verantwoordelijk en aansprakelijk zijn dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen vanaf 28/08/2013 
zijn uitgeschreven uit het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische 
Rijksregister. Het gevolg hiervan is: 
 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 28/08/2013 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 Rooij, staat ingeschreven in de woning 
op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), de woning waarvan 
A.M.L. van Rooij de eigenaar is.          

 
Dit betekent dat bovengenoemde vijf op de foto zichtbare personen van de gemeente Sint-Oedenrode 
met hun weigering om J.E.M. van Nunen op 14 januari 2013 uit te schrijven uit de Gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode het vanaf 5 juli 1979 
voor de Wet en Rooms-katholieke getrouwde paar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen juridisch 
heeft gescheiden tegen hun wil in. Hiervoor zijn burgemeester Peter Maas, de wethouders Jeanne 
Hendriks-van Kemenade, Ad van der Heijden, Jan van Burgsteden en gemeente-secretaris Fred 
Schriever van de gemeente Sint-Oedenrode, als ook  de opvolgende ministers Ernst Hirsch 
Ballin, Piet Hein Donner, Liesbeth Spies en Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties onmiskenbaar verantwoordelijk en aansprakelijk,. 

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 Ballin, 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 mr. A.J.A.M. 
Nieuwenhuizen, hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Ministerie van Oost-Brabant, wijkagent 
Frans van Rozendaal met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de politie Oost-Brabant, 
namens deze hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) 
Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC 
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 Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn 
bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.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 
liefst 145.974,- EURO (voor 12 containers) of 158.278,- 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 politie Oost-Brabant, postbus 90163, 5200 MS Den Bosch 
(Nederland), waarvan u de vier ontvangstbevestigingen vindt bijgevoegd (Stuk 5).  



27 
© 

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 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- 6204381   
073-6991896 en 073-6139283 

Aan: Korpschef Frans Heeres 
van de politie Oost-Brabant  
(info@brabant-noord.politie.nl)  

Datum: 24 juni 2015  
Ons kenmerk: EKC/24062015/Heeres  
 
 
Sommatie om op grond van de feiten zoals die staan beschreven in dit sommatieverzoek:   
 

1. De met de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de politie Oost-Brabant, namens deze 
hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben van de 
gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC 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, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij 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 Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken 
voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterlijk op 25 juni 2015 moeten staan. 

Met de sommatie om op uiterlijk 25 juni 2015 dat schriftelijk te hebben bevestigd aan de volgende zeven 

natuurlijke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten: 
- A.M.L. van Rooij 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;   

- Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 , 

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

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

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
- Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, 

vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
- Politieke Groepering 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.vanrooij48@gmal.com en 
de.groenen.belgie@gmail.com op uiterlijk 25 juni 2015 schriftelijk te hebben bevestigd, zo niet dan zal hiervan 
op 26 juni 2015 tegen korpschef Frans Heeres van de politie 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. 
Westerbeke van het landelijk parket, Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam. Ter onderbouwing van die 
strafaangifte zal dit sommatieverzoek worden overlegd.  

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

 
Geachte Korpschef Frans Heeres van de politie Oost-Brabant,  
   
De volgende natuurlijke personen en rechtspersonen: 
 

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

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

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders
mailto:info@brabant-noord.politie.nl
mailto:ekc.avanrooij@gmal.com
mailto:a.vanrooij48@gmal.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders
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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. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 , 

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

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

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, vanaf 

5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
7. Politieke Groepering 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 Seggai van de politie Oost-Brabant op 29 
januari 2015, omstreeks 11.45 uur, in de bedrijfswoningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode en bijbehorende bedrijfsgebouwen is geweest, als ook op de percelen sectie  P 525, 
P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (zo’n 6 hectare) waarvan A.M.L. van Rooij 
(ondergetekende) de eigenaar is met de wetenschap en voorkennis dat de huurders A.A.H. van Rooij 
en K.T. Driessen al op 21 januari 2015 het pand hadden verlaten en de sleutels aan eigenaar A.M.L. 
van Rooij hadden gegeven (Stuk 1 en Stuk 2). Uw hulpofficier Seggai heeft dat in uw opdracht 
gedaan zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij waarmee uw 
hulpofficier Seggai zich onmiskenbaar schuldig heeft gemaakt aan huisvredebreuk. Over 
huisvredebreuk staat op wikipedia letterlijk het volgende geschreven:  
 

Huisvredebreuk  
 
Onder huisvredebreuk wordt verstaan het binnendringen van een woning of besloten lokaal (bijvoorbeeld 
een winkel of horecabedrijf) of erf of daarin verblijven zonder de toestemming en tegen de wil van de 
eigenaar of gebruiker. Huisvredebreuk is in Nederland een misdrijf 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. 138ab Sr). 

 
Wetsartikelen huisvredebreuk en uitleg 

 
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, wederrechtelijk binnendringt 
of, wederrechtelijk 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 order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis 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 lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, 
indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen. 

 

 
Uw hulpofficier Seggai heeft daarmee in uw opdracht bewust huisvredebreuk gepleegd met het 
vooropgezette doel met de hulp van de sterke arm door een grote criminele organisatie onder 
aansturing 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 cliënten 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 Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn 
bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Misdrijf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lokaalvredebreuk&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Computervredebreuk
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B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de politieke partij De Groenen (afdeling 
Sint-Oedenrode), waarna op 18 februari 2015 door B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-
Oedenrode vrij van al deze in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode door Rob van den 
Witteboer gestolen eigendommen de bedrijfswoningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende percelen sectie  P 525, P526, P 
508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (zo’n 6 hectare), inclusief  de brievenbussen, zijn gestolen 
van eigenaar A.M.L. van Rooij, waarin zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen in de 
gemeentelijke basisadministratie (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode als wonende staat 
ingeschreven op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en de bedrijven Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. bij de kamer van koophandel als gevestigd op de 
adressen ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode staan ingeschreven en waarbij de politieke partij 
De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) bij de gemeente Sint-Oedenrode staat ingeschreven als 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode.  

Hiermee heeft uw hulpofficier Seggai in uw opdracht en onder uw verantwoordelijkheid samen met 
Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) Gruben en haar toezichthouders T.W. Craane en 
J.F.M. Vlemminx van de gemeente Sint-Oedenrode zich onmiskenbaar schuldig gemaakt aan de 
grootste eigendomroof ooit uit de Nederlandse en Europese geschiedenis, welke de gemeente 
Sint-Oedenrode op valselijke gronden heeft laten betekenen aan de voormalige huurders A.A.H. van 
Rooij en K.T. Driessen, door hen met behulp van een valselijk opgemaakt betekend exploot d.d. 22 
juni 2015 voor maar liefst 145.974,- EURO (voor 12 containers) of 158.278,- EURO (voor 13 
containers) af te persen. Voor feitelijke onderbouw laten wij u hierbij onze bij aangetekende brief d.d. 
29 april 2015 (kenmerk: AvR/JvN/29042015/Som) verstuurde sommatie aan Van Kaathoven Logistics 
B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode toekomen, waarvan u de aanhef op de eerste pagina 
hieronder vindt ingelast:  

              
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  

 
Aangetekend verstuurd   

 
Aan: Van Kaathoven Logistics B.V.  
t.a.v. algemeen directeur Rob van Kaathoven  

Postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode  
 (e-mail: info@vankaathovengroep.nl) 

Zonhoven: 29 april 2015  
Ons kenmerk: AvR/JvN/29042015/Som  
 

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

 
I. 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 B.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 of verkocht.  
 

II. 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 B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen vóór uiterlijk 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. 
 

III. 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 B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.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 januari 2015 (de dag van het stelen) 

aangerichte schade (zowel materieel en immaterieel) zal vergoeden, waarvan de hoogte zal 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2015-ontvangst-sommatie-van-kaathoven-sint-oedenrode-stelen-eigendom.pdf
mailto:info@vankaathovengroep.nl
https://www.google.be/url?url=https://nl.linkedin.com/in/robvankaathoven&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KZlIVezXK4LxaP_AgLAM&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNEqXzt0UrklzUhfpFlAo8_-AOAqjQ
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worden bepaald door een in Nederland erkende deskundige. 
 
In geval vóór uiterlijk 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 t/m Q (91 blz.), totaal: 224blz.. 
 

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

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2015-sommatie-terugbrengen-containers-aan-
firma-van-kaathoven-sint-oedenrode.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 april 2015 (kenmerk: AvR/JvN/29042015/Som) 
genoemde feiten  hebben wij Van Kaathoven Logistics B.V., namens deze algemeen directeur Rob 
van Kaathoven, gesommeerd om vóór uiterlijk 5 mei 2015 te hebben beslist: 
 

I. 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 B.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 of verkocht.  
 

II. 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 B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen vóór uiterlijk 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. 
 

III. 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 B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.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 januari 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 mededeling dat in geval vóór uiterlijk 5 mei 2015  niet positief is beslist op deze sommatie  
tegen Van Kaathoven Logistics B.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 april 2015 (kenmerk: AvR/JvN/29042015/Som) gedane sommatie daar hij heeft 
gehandeld met instemming van de sterke arm van korpschef Frans Heeres van de politie Oost-
Brabant, namens deze hulpofficier Seggai, op een beschikking gericht tegen de huurders A.A.H. van 
Rooij en K.T. Driessen die het pand al hadden verlaten en de sleutels al eerder hadden overgedragen 
aan eigenaar A.M.L. van Rooij (Stuk 1 en Stuk 2). Wat dat voor ons en ons gezin allemaal tot gevolg 
heeft gehad kunt u lezen in onze hieronder ingelaste sommatie d.d. 22 juni 2015 (kenmerk: 
EKC/22062015/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 B.V., haar algemeen directeur Rob van 
Kaathoven en haar werknemer Rob van den Witteboer mede verantwoordelijk en aansprakelijk 
houden, welke U hieronder vindt ingelast en die de gemeente Sint-Oedenrode op 23 juni 2015 (10:17 
uur) per fax 0413 478060 heeft ontvangen (Stuk 4): 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2015-sommatie-terugbrengen-containers-aan-firma-van-kaathoven-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2015-sommatie-terugbrengen-containers-aan-firma-van-kaathoven-sint-oedenrode.pdf
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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 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 per fax 0413-478060  

 
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  
(e-mail: info@sint-oedenrode.nl) 
 

Datum: 23 juni 2015  
Ons kenmerk: EKC/23062015/SOM/SNS  
 
 

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

 

1. Het op verzoek van het openbaar lichaam De Gemeente Sint-Oedenrode op 22 juni 2015 valselijk 
betekende exploot aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op hun huidige woonadres te Diessen  per 
direct nietig te verklaren en dat op uiterlijk 25 juni 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 maart 2015 (kenmerk: AvR/JvN/22032015/BZ) omdat burgemeester en  
wethouders van Sint-Oedenrode op grond van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht daarop vóór uiterlijk 18 juni 2015 een besluit hadden moeten hebben genomen. 

 
3. Aan Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van den 

Witteboer, opdracht te geven om de door hem op 29 januari 2015 in 12 of 13 containers gestolen 

eigendommen van eigenaar A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn 
bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 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 Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten 
en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterlijk op 25 juni 2015 
moeten staan. 

Met de sommatie om op uiterlijk 25 juni 2015 dat schriftelijk te hebben bevestigd aan de volgende zeven 

natuurlijke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten: 
- A.M.L. van Rooij 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;   

- Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 , 

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

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

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
- Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, 

vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
- Politieke Groepering 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.vanrooij48@gmal.com en 
de.groenen.belgie@gmail.com op uiterlijk 25 juni 2015  schriftelijk te hebben bevestigd,  zo niet dan zal hiervan 
op 26 juni 2015 tegen de in dit sommatieverzoek genoemde natuurlijke 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, Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam. Ter onderbouwing van die 
strafaangifte zal dit sommatieverzoek worden overlegd.   

        
Dit sommatieverzoek bevat 11 pagina’s met 3 stukken (3 blz.), totaal met 3 tabs: 17 blz. 

mailto:info@sint-oedenrode.nl
mailto:ekc.avanrooij@gmal.com
mailto:a.vanrooij48@gmal.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
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Geachte verantwoordelijk secretaris F. Schriever van het openbaar lichaam De gemeente Sint-
Oedenrode,  
 
De volgende natuurlijke personen en rechtspersonen: 

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

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

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

(GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode geregistreerd moet staan als wonende op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 , 

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

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

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, vanaf 

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

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

 
hebben bij brief d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvR/JvN/22032015/BZ) een bezwaarschrift ingediend 
tegen de op 11 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 vindt ingelast:  
 

           
 
 
 
 
A.M.L. van 

Rooij en J.E.M. van Nunen 
Vanaf 1 januari 2011 wonende op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A 
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 maart 2015  
 
Ons kenmerk: AvR/JvN/22032015/BZ  
 

 
Betreft: 
Bezwaarschrift tegen de op 11 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.  

 
Dit bezwaarschrift bevat 90 pagina’s met bijbehorende producties 1 t/m 8 (233 blz.), totaal: 323 blz. 

 

 

Voor de inhoud van ons gehele bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 verwijzen wij u naar de volgende 
link op internet: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2015-bezwaarschrift-tegen-beschikking-
bestuursdwang-van-benw-sint-oedenrode-tegen-sns-bank-nv.pdf  

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

mailto:info@sint-oedenrode.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2015-bezwaarschrift-tegen-beschikking-bestuursdwang-van-benw-sint-oedenrode-tegen-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2015-bezwaarschrift-tegen-beschikking-bestuursdwang-van-benw-sint-oedenrode-tegen-sns-bank-nv.pdf
http://www.google.be/url?url=http://www.sdnl.nl/ekc-persbericht-2.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-w_rVKLmKIHgUO7zg0g&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNEsDC9PK8jE3mupvUYstv2smhKWgA
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M. Van 

 
Ingevolge artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht zijn burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode wettelijk verplicht om vóór uiterlijk 18 juni 2015 een besluit te 
hebben genomen op ons bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvR/JvN/22032015/BZ) en 
betreffend besluit te hebben verstuurd aan de volgende bezwaar makende natuurlijke persoon en 
rechtspersonen op hun hieronder aangegeven juiste adressen:  
 

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

gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op 
grond van art. 40 Ger. W. (België) wettelijk verplicht bent om de voor hem bestemde (aangetekende) 
brieven te versturen aan federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  Parket, 
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (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. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 , 

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

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

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, vanaf 

5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
7. Politieke Groepering 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 verblijfplaats in België 
verblijft is door de procureur des konings M. van de Werf van Antwerpen bij “betekening 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, waarvan u het bewijs hieronder vindt ingelast 
(Stuk 1).   
 
 

PARKET  
VAN DE 

PROCUREUR DES KONINGS  
ANTWERPEN 

AFDELING - ANTWERPEN 
 

O.Ref: OW 5761/2014                   Antwerpen, 29 Sep 2014 
Bureel R - telefoon: 03/257 9086  
Contactpersoon: E. Impens  

U.Ref: 2014/PGA/2192 
Bijlage : betekening bericht op onbekende woonst  

             (Conform art. 40 GW) 
 
Mijnheer de Procureur-generaal, 
 
Ik 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 (KI), inzake Kennisgeving, bestemd 
voor VAN ROOIJ ADRIANUS, thans zonder gekende woon- of verblijfplaats, tot beschikking terug 
te doen geworden, teneinde voeging bij het dossier. 

 
De Procureur des Konings, 
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Aan de Heer Procureur-generaal  
bij het Hof van Beroep  
t.a.v. Griffie 

Kamer van Inbeschuldigingstelling 
Waalse Kaai 
te 2000          ANTWERPEN 

 

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

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

gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op 
grond van art. 40 Ger. W. (België) wettelijk verplicht bent om de voor hem bestemde (aangetekende) 
brieven te versturen aan federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  Parket, 
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (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. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 , 

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

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

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, vanaf 

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

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

 
zware grensoverschrijdende misdrijven heeft gepleegd, waarvan alle schade zal worden verhaald op 
het openbaar lichaam De Gemeente Sint-Oedenrode in geval burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode hun besluit op ons bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvR/JvN/22032015/BZ) 
op uiterlijk 25 juni 2015 niet hebben verstuurd aan bovengenoemde zeven bezwaar makende 
natuurlijke personen en rechtspersonen op bovengenoemde juiste adressen.  
 
Met bovengenoemde 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 voormalige huurders A.A.H. van Rooij en K.T. Driesen op hun huidige woonadres te Diessen (waar 
in de aanzegging staat vermeld dat K.T. Driesen een aangetekend schrijven van 19 februari 2015 
heeft ontvangen, wat niet het geval is) met de aanzegging dat de verschuldigde opslagkosten van de 
12 of 13 containers (waarvoor maar liefst 145.974,- EURO of 158.278,- EURO moet worden betaald), 
waarin Van Kaathoven Logistics B.V te Sint-Oedenrode alle eigendommen van A.M.L. van Rooij op 
het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), van zijn echtgenote J.E.M. van 
Rooij van Nunen, van zijn bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (en vertrouwelijke dossiers van haar cliënten), Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en van de politieke partij De Groenen (met haar 
hoofdzetel in Utrecht, afdeling Sint-Oedenrode) heeft gestolen, op uiterlijk 30 juni 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 zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, van zijn bedrijven Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V. (en vertrouwelijke dossiers van haar cliënten), Van 
Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en van de politieke partij De 
Groenen (met haar hoofdzetel in Utrecht, afdeling Sint-Oedenrode) zal worden overgegaan.  
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Op bovengenoemde aan de voormalige huurders A.A.H. van Rooij en K.T. Driesen te Diessen 
betekende valselijk exploot d.d. 22 juni 2015 hebben A.A.H. van Rooij en K.T. Driesen op 22 juni 2015 
(9.59 uur en 11.45 uur) de volgende hieronder ingelaste twee reactie e-mailberichten verstuurd aan 
hiervoor verantwoordelijk ambtenaar mevr. T. Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode: 
 
 
From: joskuh1983@hotmail.com 
To: t.gruben@sint-oedenrode.nl 
Subject: Dossier L1500731 
Date: Mon, 22 Jun 2015 09:59:56 +0200 

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

 
Echter zie ik dat deze brief ook is gericht aan eigenaar JEM van Nunen maar hier geen adres van bekend is, 
deze heb ik wel voor u dit is namelijk: 
Hazendansweg 36A 
3520 Zonhoven (België) 
 
Graag ontvang ik een bevestiging van deze mail. 

 
Met vriendelijke groet, 
Jos van Rooij En Kimberley Driessen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Van: Jos van Rooij [mailto:joskuh1983@hotmail.com]  
Verzonden: maandag 22 juni 2015 11:45 
Aan: Tina Gruben 
Onderwerp: L1500731 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 willen bevestigen 
  
Met vriendelijke groet, 
Jos van Rooij & Kimberley Driessen 

 

  
Als antwoord daarop heeft verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Sint-Oedenrode bij e-mail 
d.d. 22 juni 2015 ( 12:55 uur) letterlijk als volgt gereageerd.  
 
 
Van: Tina Gruben <T.Gruben@sint-oedenrode.nl> 
Datum: 22 juni 2015 12:55:10 CEST 
Aan: 'Jos van Rooij' <joskuh1983@hotmail.com> 
Onderwerp: Antw.: L1500731 bewijs sleutes ingeleverd 

Geachte heer Van Rooij, 
  
Ook deze mail hebben wij in goede orde ontvangen. 
  
Vriendelijke groet, 
 T. (Tina) Gruben 

Coördinator/ Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving 
T  0413-481249 
bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
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mailto:joskuh1983@hotmail.com
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Hiermee is het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat Van Kaathoven Logistics B.V., te Sint-
Oedenrode op 29 januari 2015 in opdracht van verantwoordelijk ambtenaar T. (Tina) Gruben  van 
de gemeente Sint-Oedenrode alle eigendommen van A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9-
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen,  van zijn 
bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V. (en vertrouwelijke 
dossiers van haar cliënten), Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 
B.V., de politieke partij De Groenen (met haar hoofdzetel in Utrecht, afdeling Sint-Oedenrode) heeft 
gestolen, zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij.  
 
Hiermee is het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat op 29 januari 2015 Rob van den Witteboer 
werkzaam bij Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode in opdracht van 
verantwoordelijk ambtenaar T. (Tina) Gruben  van de gemeente Sint-Oedenrode zich 
onmiskenbaar schuldig heeft gemaakt aan huisvredebreuk. Over huisvredebreuk staat op wikipedia 
letterlijk het volgende geschreven:  

 

Huisvredebreuk  
 
Onder huisvredebreuk wordt verstaan het binnendringen van een woning of besloten lokaal (bijvoorbeeld 
een winkel of horecabedrijf) of erf of daarin verblijven zonder de toestemming en tegen de wil van de 
eigenaar of gebruiker. Huisvredebreuk is in Nederland een misdrijf 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. 138ab Sr). 

 
Wetsartikelen huisvredebreuk en uitleg 

 
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, wederrechtelijk binnendringt 
of, wederrechtelijk 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 order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis 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 lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, 
indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen. 

 

 
Nadat Rob van den Witteboer werkzaam bij Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC 
Sint-Oedenrode (veelal) in containers van M. van Happen Transport B.V. (totaal 12 of 13 containers) 
op 29 januari 2015 in opdracht van verantwoordelijk ambtenaar T. (Tina) Gruben  van de gemeente 
Sint-Oedenrode  zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij alle 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 Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping 
en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-
Oedenrode) heeft op 18 februari 2015 B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode 
vrij van al deze door Rob van den Witteboer gestolen eigendommen de bedrijfswoningen op het 
adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende 
percelen sectie  P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (zo’n 6 hectare), inclusief  de 
brievenbussen, gestolen van eigenaar A.M.L. van Rooij, waarin zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode als wonende 
staat ingeschreven op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en de bedrijven Camping 
en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
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 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Misdrijf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lokaalvredebreuk&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Computervredebreuk
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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 2015 bewust een valselijk opgemaakt 
exploot heeft laten uitgaan aan de voormalige huurders A.A.H. van Rooij en K.T. Driesen op hun 
huidige woonadres te Diessen met de aanzegging dat door hen op uiterlijk 30 juni 2015 de 
verschuldigde opslagkosten van de 12 of 13 containers, zijnde 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 B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode (veelal) in containers van  
M. van Happen Transport B.V. (totaal 12 of 13 containers) op 29 januari 2015 in opdracht van 
verantwoordelijk ambtenaar T. (Tina) Gruben  van de gemeente Sint-Oedenrode  zonder 
voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij alle 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 Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V en de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-
Oedenrode). Dit valselijk opgemaakte exploot kan hierop dan ook nooit in stand blijven 
en moet daarop nietig worden verklaard, welke door een gerechtsdeurwaarder bij de voormalige 
huurders A.A.H. van Rooij en K.T. Driesen op hun huidige woonadres te Diessen op uiterlijk 25 juni 
2015 moet zijn betekend.  
 
De volgende zeven natuurlijke personen en rechtspersonen:  
 

1. Van Rooij, 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 Frédéric 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. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 , 

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

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

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, vanaf 

5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
7. Politieke Groepering 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 lichaam 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 voormalige huurders A.A.H. van Rooij en K.T. Driesen op hun huidige woonadres te 
Diessen op 22 juni 2015 betekende exploot op uiterlijk 25 juni 2015 nietig te hebben verklaard en dat 
aan bovengenoemde zeven rechtspersonen (de eigenaars van de gestolen goederen) op uiterlijk 25 
juni 2015 op hun hierboven genoemde juiste adressen schriftelijk te hebben bevestigd.     
 

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 lid, van de Algemene wet bestuursrecht te overtreden door in samenspanning 
met burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode vóór uiterlijk 18 juni 2015 
geen besluit te hebben genomen op ons bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: 
AvR/JvN/22032015/BZ) waartoe burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
wettelijk verplicht waren, waarvan u de aanhef op de eerste pagina hieronder vindt 
ingelast:  
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A.M.L. van 

Rooij en J.E.M. van Nunen 
Vanaf 1 januari 2011 wonende op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A 
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 maart 2015  
Ons kenmerk: AvR/JvN/22032015/BZ  
 

 
Betreft: 
Bezwaarschrift tegen de op 11 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.  

 
Dit bezwaarschrift bevat 90 pagina’s met bijbehorende producties 1 t/m 8 (233 blz.), totaal: 323 blz. 

 

 
Voor de inhoud van ons gehele bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 verwijzen wij u naar de volgende 
link op internet: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2015-bezwaarschrift-tegen-beschikking-
bestuursdwang-van-benw-sint-oedenrode-tegen-sns-bank-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 geven 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 Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij 
van Nunen, zijn bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 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 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 Rooij, Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van gemeentesecretaris F. Schriever van de 

gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat geregistreerd in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, met als gevolg dat u op 
grond van art. 40 Ger. W. (België) wettelijk verplicht bent om de voor hem bestemde aangetekende 
brieven te versturen aan federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  Parket, 
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (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. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 , 

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

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

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  
6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, vanaf 

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

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

mailto:info@sint-oedenrode.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2015-bezwaarschrift-tegen-beschikking-bestuursdwang-van-benw-sint-oedenrode-tegen-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2015-bezwaarschrift-tegen-beschikking-bestuursdwang-van-benw-sint-oedenrode-tegen-sns-bank-nv.pdf
http://www.google.be/url?url=http://www.sdnl.nl/ekc-persbericht-2.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-w_rVKLmKIHgUO7zg0g&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNEsDC9PK8jE3mupvUYstv2smhKWgA
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op bovengenoemde juiste adressen op uiterlijk 26 juni 2015 bij aangetekende brief (die door  
A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij persoonlijk kunnen worden ontvangen) van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode geen besluit hebben mogen ontvangen op ons 
bezwaarschrift d.d. 22 maart 2015 (kenmerk: AvR/JvN/22032015/BZ) waartoe burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode op grond van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht vóór uiterlijk 18 juni 2015  een besluit hadden moeten nemen, zal tegen  
gemeentesecretaris F. Schriever, burgemeester Peter Maas (CDA) en de wethouders Jeanne 
Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi/PvdA), Ad van der Heijden (DGS- BVRRooi) en Jan van 
Burgsteden (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 Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode; 

2. Rob van Kaathoven, algemeen directeur bij Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 

5490 AC Sint-Oedenrode; 

3. Rob van den Witteboer, werkzaam bij Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC 

Sint-Oedenrode; 

4. M. van Happen Transport B.V., postbus 2323, 5600 CH Eindhoven;  

5. Mark van Happen, algemeen directeur bij M. van Happen Transport B.V., postbus 2323, 

5600 CH Eindhoven;  

6. Leo Merks, werkzaam bij M. van Happen Transport B.V., postbus 2323, 5600 CH Eindhoven;  

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

strafaangifte worden gedaan bij  federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  
Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan de 
Hoofdofficier van Justitie mr. F.K.G. Westerbeke van het landelijk parket, Posthumalaan 74, 3072 AG 
Rotterdam. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal deze sommatie worden overlegd. 
 

SOMMATIE  
 

Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij 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     
 

1. Het op verzoek van het openbaar lichaam De Gemeente Sint-Oedenrode op 22 juni 2015 
valselijk betekende exploot aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op hun huidige woonadres 
te Diessen  per direct nietig te verklaren en dat op uiterlijk 25 juni 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 maart 2015 (kenmerk: AvR/JvN/22032015/BZ) omdat 
burgemeester en  wethouders van Sint-Oedenrode op grond van artikel 7:10, eerste lid, van 
de Algemene wet bestuursrecht daarop vóór uiterlijk 18 juni 2015 een besluit hadden 
moeten hebben genomen. 
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3. Aan Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode; namens deze Rob 
van den Witteboer, opdracht te geven om de door hem op 29 januari 2015 in 12 of 13 
containers gestolen eigendommen van eigenaar A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van 
Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 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 
Achterom 9-9A,. 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat 
daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterlijk op 25 juni 2015 moeten staan. 

Met de sommatie om op uiterlijk 25 juni 2015 dat schriftelijk te hebben bevestigd aan de volgende 
zeven natuurlijke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten: 

- A.M.L. van Rooij 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;   

- Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  

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

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

- Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);  

- Politieke Groepering 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.vanrooij48@gmal.com en 
de.groenen.belgie@gmail.com op uiterlijk 25 juni 2015  schriftelijk te hebben bevestigd,  zo niet dan 
zal hiervan op 26 juni 2015 tegen de in dit sommatieverzoek genoemde natuurlijke 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, Posthumalaan 74, 3072 
AG Rotterdam. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal deze sommatie worden overlegd.    
 
Hoogachtend; 
 
A.M.L van Rooij                                                  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 9-9A,  
5491 XD Sint-Oedenrode                                    5491 XD Sint-Oedenrode  
 
Van Rooij Holding B.V.,                                        Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
’t Achterom 9A                                                       ’t Achterom 9A,  
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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Bijbehorende stukkenbundel:   

- (Stuk 1); Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref: 2014/PGA/2192) van procureur des konings 
M. Van de Werf aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te 
Antwerpen (1 blz.); 

- (Stuk 2); Schriftelijke bevestiging d.d. 21 januari 2015 van afgifte van de sleutels door huurder 
A.A.H. (Jos) van Rooij aan eigenaar A.M.L. van Rooij van het pand ’t Achterom 9, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari 2015 (1 blz.); 

- (Stuk 3); Schriftelijke bevestiging d.d. 21 januari 2015 van afgifte van de sleutels door huurder 
K.I. (Kimberley) Driessen aan eigenaar A.M.L. van Rooij 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 (www.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op 
internet laten plaatsen. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 

SOMMATIE  
 

Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij korpschef Frans Heeres van de politie 
Oost-Brabant, om:  

 
1. De 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, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 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 Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden 
weggehaald, waar ze uiterlijk op 25 juni 2015 moeten staan. 

Met de sommatie om op uiterlijk 25 juni 2015 dat schriftelijk te hebben bevestigd aan de volgende 
zeven natuurlijke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten: 

- A.M.L. van Rooij 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;   

- Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  

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

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

- Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);  

- Politieke Groepering 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.vanrooij48@gmal.com en 
de.groenen.belgie@gmail.com op uiterlijk 25 juni 2015  schriftelijk te hebben bevestigd,  zo niet dan 
zal hiervan op 26 juni 2015 tegen korpschef Frans Heeres en zijn hulpofficier Seggai en de in dit 
sommatieverzoek genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen 
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strafaangifte worden gedaan bij  federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal 
Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (Belgie) met een afschrift van die strafaangifte aan de 
Hoofdofficier van Justitie mr. F.K.G. Westerbeke van het landelijk parket, Posthumalaan 74, 3072 AG 
Rotterdam. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal deze sommatie worden overlegd. 
 
Hoogachtend; 
 
A.M.L van Rooij                                                  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 9-9A,  
5491 XD Sint-Oedenrode                                    5491 XD Sint-Oedenrode  
 
Van Rooij Holding B.V.,                                        Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
’t Achterom 9A                                                       ’t Achterom 9A,  
5491 XD Sint-Oedenrode                                      5491 XD Sint-Oedenrode 
 
Politieke Groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode; 
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode 
 
Bijbehorende stukkenbundel:   

- (Stuk 1); Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref: 2014/PGA/2192) van procureur des konings 
M. Van de Werf aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te 
Antwerpen (1 blz.); 

- (Stuk 2); Schriftelijke bevestiging d.d. 21 januari 2015 van afgifte van de sleutels door huurder 
A.A.H. (Jos) van Rooij aan eigenaar A.M.L. van Rooij van het pand ’t Achterom 9, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari 2015 (1 blz.); 

- (Stuk 3); Schriftelijke bevestiging d.d. 21 januari 2015 van afgifte van de sleutels door huurder 
K.I. (Kimberley) Driessen aan eigenaar A.M.L. van Rooij van het pand ’t Achterom 9A, 5491 
XD te Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari 2015 (1 blz.); 

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

d.d. 23 juni 2015 (EKC/22062015/SOM/SNS) aan het openbaar lichaam 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.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op 
internet laten plaatsen.   
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   
 

SOMMATIE  
 

Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, hoofdofficier 
van Justitie van het Openbaar Ministerie van Oost-Brabant, om:  

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

hulpofficier Seggai, in opdracht van Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving T. (Tina) 
Gruben van de gemeente Sint-Oedenrode door Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 
5490 AC 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, zijn echtgenote J.E.M. 
van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 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 
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Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat 
daaruit niets kan worden weggehaald, waar ze uiterlijk op 28 juni 2015 moeten staan. 

Met de sommatie om op uiterlijk 28 juni 2015 dat schriftelijk te hebben bevestigd aan de volgende 
zeven natuurlijke personen en rechtspersonen op de juiste adressen, te weten: 

- A.M.L. van Rooij 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;   

- Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  

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

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

- Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);  

- Politieke Groepering 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.vanrooij48@gmal.com en 
de.groenen.belgie@gmail.com op uiterlijk 28 juni 2015  schriftelijk te hebben bevestigd,  zo niet dan 
zal hiervan op 29 juni 2015 tegen hiervoor verantwoordelijk hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. 
Nieuwenhuizen, 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 Sint-Oedenrode, korpschef Frans Heeres en zijn hulpofficier Seggai en de 
in dit sommatieverzoek genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen en overige betrokkenen 
strafaangifte worden gedaan bij  federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal 
Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (België) met een afschrift van die strafaangifte aan de 
Hoofdofficier van Justitie mr. F.K.G. Westerbeke van het landelijk parket, Posthumalaan 74, 3072 AG 
Rotterdam. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal deze sommatie worden overlegd. 

 
Hoogachtend; 
   
A.M.L van Rooij                                                  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 9-9A,  
5491 XD Sint-Oedenrode                                    5491 XD Sint-Oedenrode  
 
Van Rooij Holding B.V.,                                        Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
’t Achterom 9A                                                       ’t Achterom 9A,  
5491 XD Sint-Oedenrode                                      5491 XD Sint-Oedenrode 
 
Politieke Groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode; 
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode 
 
Bijbehorende stukkenbundel:   

- (Stuk 1); Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref: 2014/PGA/2192) van procureur des konings 
M. Van de Werf aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te 
Antwerpen (1 blz.); 
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- (Stuk 2); Schriftelijke bevestiging d.d. 21 januari 2015 van afgifte van de sleutels door huurder 
A.A.H. (Jos) van Rooij aan eigenaar A.M.L. van Rooij van het pand ’t Achterom 9, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari 2015 (1 blz.); 

- (Stuk 3); Schriftelijke bevestiging d.d. 21 januari 2015 van afgifte van de sleutels door huurder 
K.I. (Kimberley) Driessen aan eigenaar A.M.L. van Rooij van het pand ’t Achterom 9A, 5491 
XD te Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari 2015 (1 blz.); 

- (Stuk 4); Ontvangstbewijs van onze hierboven ingelaste per fax verstuurde sommatieverzoek 
d.d. 23 juni 2015 (EKC/22062015/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 (EKC/24062015/Heeres) aan Korpschef Frans Heeres van 
de politie Oost-Brabant, postbus 90163, 5200 MS Den Bosch (Nederland)(4 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.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op 
internet laten plaatsen.   
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
CONCLUSIE  
 
Op grond van bovengenoemde beroepsgronden kan het door de gemeenteraad van Heusden op 31 
maart 2015 vastgestelde bestemmingsplan Haarsteeg (NL.IMRO.0797.Haarsteeg-VG01) nooit in 
stand blijven. Wij verzoeken u dan ook hierop als volgt te beslissen:  
 

- Het door de gemeenteraad van Heusden op 31 maart 2015 vastgestelde bestemmingsplan 
Haarsteeg (NL.IMRO.0797.Haarsteeg-VG01) daarop in zijn geheel te vernietigen;  

 
Met de sommatie om op grond van de feiten zoals die staan beschreven in dit beroepschrift te 
beslissen dat alvorens deze zaak in behandeling kan worden genomen:   
 

1. de onder verantwoordelijkheid van hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, 
wijkagent Frans van Rozendaal en burgemeester Peter Maas, de wethouders Jeanne 
Hendriks-van Kemenade, Ad van der Heijden, Jan van Burgsteden, gemeentesecretaris Fred 
Schriever van de gemeente Sint-Oedenrode met de sterke arm van korpschef Frans Heeres 
van de politie Oost-Brabant, namens deze hulpofficier Seggai, op bevel van Ronald Veen van 
de SNS-Bank N.V. en gerechtsdeurwaarder R.C.M. Treffers h.o.d.n. Jongejan Wisseborn 
Gerechtsdeurwaarders B.V. 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, zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V en de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode)  moeten zijn 
teruggebracht 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. 
 

2. B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode (vrij van de onder “punt 1” 
gestolen eigendommen) de van eigenaar A.M.L. van Rooij gestolen bedrijfswoningen op het 
adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, bijbehorende bedrijfsgebouwen en 
onderliggende percelen sectie  P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (zo’n 6 
hectare), inclusief  de brievenbussen, van eigenaar A.M.L. van Rooij, waarin zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van de gemeente 
Sint-Oedenrode als wonende staat ingeschreven op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode en de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. 
bij de kamer van koophandel als gevestigd op de adressen ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode staan ingeschreven en waarbij de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-
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Oedenrode) bij de gemeente Sint-Oedenrode staat ingeschreven als gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, aan eigenaar A.M.L. van Rooij moet hebben 
teruggegeven middels overhandiging van de sleutels , waarvoor verantwoordelijk hoofdofficier 
van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, wijkagent Frans van Rozendaal en burgemeester 
Peter Maas, de wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade, Ad van der Heijden, Jan van 
Burgsteden, gemeentesecretaris Fred Schriever van de gemeente Sint-Oedenrode met de 
sterke arm van korpschef Frans Heeres van de politie Oost-Brabant, namens deze hulpofficier 
Seggai, dienen te zorgen.   

Met de sommatie om aan Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ’t Achterom 9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, een nader termijn te vergunnen 
van zes weken voor de nadere motivering van dit beroepschrift nadat uitvoering is gegeven aan 
bovengenoemde onder “punt 1” en “punt 2” genoemde sommaties  en dat op de volgende e-mail 
adressen: ekc.avanrooij@gmal.com en a.vanrooij48@gmal.com en de.groenen.belgie@gmail.com op 
uiterlijk 5 juli 2015 schriftelijk te hebben bevestigd, om als hoogste onafhankelijke rechtscollege 
de Nederlandse Raad van State  zich niet schuldig te maken aan de grootste eigendomroof ooit 
uit de Nederlandse en Europese geschiedenis.  
 
Hoogachtend; 
  
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode 
voor deze; 
 
 
 
Ing. A.M.L. van Rooij  
Directeur  
 
Bijbehorende stukkenbundel:   

- (Stuk 1); Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref: 2014/PGA/2192) van procureur des konings 
M. Van de Werf aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te 
Antwerpen (1 blz.); 

- (Stuk 2); Schriftelijke bevestiging d.d. 21 januari 2015 van afgifte van de sleutels door huurder 
A.A.H. (Jos) van Rooij aan eigenaar A.M.L. van Rooij van het pand ’t Achterom 9, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari 2015 (1 blz.); 

- (Stuk 3); Schriftelijke bevestiging d.d. 21 januari 2015 van afgifte van de sleutels door huurder 
K.I. (Kimberley) Driessen aan eigenaar A.M.L. van Rooij van het pand ’t Achterom 9A, 5491 
XD te Sint-Oedenrode vóór de ontruiming op 29 januari 2015 (1 blz.); 

- (Stuk 4); Ontvangstbewijs van onze hierboven ingelaste per fax verstuurde sommatieverzoek 
d.d. 23 juni 2015 (EKC/22062015/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 (kenmerk: EKC/24062015/Heeres) aan Korpschef Frans 
Heeres van de politie Oost-Brabant, postbus 90163, 5200 MS Den Bosch (Nederland)(4 blz.) 

- (Stuk 6). De drie ontvangstbewijzen van onze hierboven ingelaste per fax verstuurde 
sommatieverzoek d.d. 27 juni 2015 (kenmerk: EKC/27062015/Nieuwenhuizen) aan 
Hoofdofficier van Justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen van het Openbaar Ministerie Oost-
Brabant (3 blz.) 

- (Stuk 7). De Staatscourant waarin is gepubliceerd het door de gemeenteraad van Heusden 
op 31 maart 2015 vastgestelde bestemmingsplan Haarsteeg (NL.IMRO.0797.Haarsteeg-
VG01)(1 blz.).   

- (Stuk 8). De machtiging van P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg 
aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (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.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op 
internet laten plaatsen. 

mailto:ekc.avanrooij@gmal.com
mailto:a.vanrooij48@gmal.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 
Op grond van bovengenoemde feiten richten de volgende natuurlijke personen en rechtspersonen:  
 

1. Van Rooij, 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 hij op grond van art. 40 Ger. W. (België) wettelijk verplicht is 
om de voor hem bestemde (aangetekende) brieven te versturen aan federaal procureur des 
konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (Belgie); 

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

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , is gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);  

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

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

6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, is vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);  

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

 
aan federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw het nadrukkelijke verzoek:  
 

I. Om deze strafaangifte te registreren bij het federaal parket te Brussel door daaraan een “FD.--
----nummer” toe te kennen:  
 

II. Om in nauwe samenwerking met uw collega in Nederland, de Hoofdofficier van Justitie mr. 
F.K.G. Westerbeke van het landelijk parket, Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam, per 
direct een strafonderzoek in te stellen naar genoemde vanuit een grensoverschrijdende 
criminele organisatie door de volgende personen, bedrijven, bestuursorganen en 
overheidsinstellingen gepleegde strafbare feiten (misdrijven) jegens ondergetekenden:  
 

1. Burgemeester Johny De Raeve, de schepenen Kristien Smets, Henri Schraepen, 
Bram De Raeve, Jules Achten, Christine Bernaert, Eric Vos, Ria Hendrikx en 
gemeentesecretaris Bart Telen van de gemeente Zonhoven en de publiekrechtelijke 
rechtspersoon gemeente Zonhoven, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven.  

2. Procureur des konings Annemie Gepts en haar substituut M. Van de Werf, parket 
van de Procureur des Konings, Bolivarplaats 20 bus 2, 2000 Antwerpen. 

3. burgemeester Peter Maas, de wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade, Ad 
van der Heijden, Jan van Burgsteden en gemeentesecretaris F. Schriever van de 
gemeente Sint-Oedenrode en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-
Oedenrode, Burgemeester Wernerplein 1,5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland).   

4. Coördinator /Juridisch Beleidsmedewerker Handhaving mw. T. (Tina) Gruben, 
Burgemeester Wernerplein 1,5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland).  

5. Toezichthouder dhr. T.W. Craane van de gemeente Sint-Oedenrode, Burgemeester 
Wernerplein 1,5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland).  

6. Toezichthouder dhr. J.F.M. Vlemminx, van de gemeente Sint-Oedenrode, 
Burgemeester Wernerplein 1,5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland). 

7. Het bedrijf Van Kaathoven Logistics B.V., haar directeur Rob van Kaathoven en 
haar werknemer Rob van den Witteboer, Postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode 
(Nederland).  

8. Het bedrijf M. van Happen Transport bv, haar directeur Mark van Happen en haar 
werknemer Leo Merks, Postbus 2323, 5600 CH Eindhoven (Nederland).  

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/verzoek-aan-procureur-des-konings-annemie-gepts-van-antwerpen
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9. De naamloze vennootschap SNS Bank N.V. en haar werknemer Ronald Veen, 
Croeslaan 1 3521 BJ Utrecht (Nederland).  

10. Gerechtsdeurwaarderskantoor Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders B.V. 
en haar gerechtsdeurwaarder dhr. R.C.M. Treffers, Drielandendreef 38, 3845 CA 
Harderwijk (Nederland).  

11. Wijkagent Frans van Rozendaal, Sint-Oedenrode Kienehoef, Eerschot, Rooise 
Zoom, Olland, Boskant, Armehoef en Kinderbos, politie Oost-Brabant Borchmolendijk 
17, 5492 AJ Sint Oedenrode (Nederland). 

12. Korpschef Frans Heeres en zijn hulpofficier van justitie dhr. Seggai  van de politie 
Oost-Brabant, postbus 90163, 5200 MS Den Bosch (Nederland).  

13. Hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, Hoofdofficier van justitie van 
het Openbaar Ministerie van Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-
Hertogenbosch (Nederland).             

 
III. Persoonlijk ervoor te zorgen dat Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus en Van Nunen, 

Johanna Elisabeth Maria op uiterlijk 5 juli 2015 met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2011 zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het 
Belgische Rijksregister en dat aan hen een vanaf 1 januari 2011 rechtsgeldige Belgische 
identiteitskaart is verstrekt, om persoonlijk niet medeplichtig te worden aan de hierboven 
feitelijk bewezen extreem grote grensoverschrijdende misdaad. . 

en dit aan ondergetekende natuurlijke personen A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Nunen 
en de daaraan onlosmakelijk verbonden bedrijven Camping en pensionstal ‘Dommeldal, Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode, op uiterlijk 5 juli 2015 schriftelijk te bevestigen.  

In afwachting van uw hierboven verzochte beslissing op uiterlijk 5 juli 2015 om op onze  
volgende e-mail adressen: ekc.avanrooij@gmail.com en a.vanrooij48@gmail.com en 
de.groenen.belgie@gmail.com dit schriftelijk te hebben bevestigd, verblijven wij;   
 
Hoogachtend; 
   

 
 
 
 

A.M.L van Rooij                                                  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 9-9A,  
5491 XD Sint-Oedenrode                                    5491 XD Sint-Oedenrode  
 

 
 
 
 

 
Van Rooij Holding B.V.,                                        Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
’t Achterom 9A                                                       ’t Achterom 9A,  
5491 XD Sint-Oedenrode                                      5491 XD Sint-Oedenrode 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders
https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/09/frans-van-rozendaal.html?sid=c9fa2c18-e539-43ba-87dd-a5b6c7871eb6
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/strafaangifte-van-het-plegen-van-o-a-terrorisme
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:a.vanrooij48@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
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Politieke Groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode; 
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode 
 
Bijbehorende stukkenbundel: 

- (Stuk A); Sommatiebrief d.d. 25 juni 2015 (kenmerk: EKC/25062015/Zonhoven) aan 
Burgemeester en schepenen van Zonhoven, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven (40 blz.); 

- (Stuk B); Sommatiebrief d.d. 25 juni 2015 (kenmerk: EKC/25062015/Werf) aan Procureur des 
konings Annemie Gepts, Parket van de Procureur des Konings, Bolivarplaats 20 bus 2, 2000 
Antwerpen (40 blz.); 

- (Stuk C); Sommatiebrief d.d. 22 juni 2015 (kenmerk: EKC/22062015/SOM) aan De Gemeente 
Sint-Oedenrode, namens deze gemeentesecretaris F. Schriever, Burgemeester Wernerlaan 1, 
5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland) (19 blz.); 

- (Stuk D); Sommatiebrief d.d. 23 juni 2015 (kenmerk: EKC/23062015/SOM/SNS) aan De 
Gemeente Sint-Oedenrode, namens deze gemeentesecretaris F. Schriever, Burgemeester 
Wernerlaan 1, 5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland) (19 blz.);  

- (Stuk E). Sommatiebrief d.d. 24 juni 2015 (kenmerk: EKC/24062015/Gruben) aan coördinator 
/ juridisch beleidsmedewerker handhaving mw. T. (Tina) Gruben van de gemeente Sint-
Oedenrode, Burgemeester Wernerlaan 1, 5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland) (28 blz.); 

- (Stuk F). Sommatiebrief d.d. 24 juni 2015 (kenmerk: EKC/24062015/Craane) aan 
toezichthouder dhr. T.W. Craane van de gemeente Sint-Oedenrode, Burgemeester 
Wernerlaan 1, 5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland) (28 blz.); 

- (Stuk G). Sommatiebrief d.d. 24 juni 2015 (kenmerk: EKC/24062015/Vlemminx) aan 
toezichthouder dhr. J.F.M. Vlemminx van de gemeente Sint-Oedenrode, Burgemeester 
Wernerlaan 1, 5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland) (28 blz.);  

- (Stuk H). Sommatiebrief d.d. 22 juni 2015 (kenmerk: EKC/22062015/Kaathoven) aan Van 
Kaathoven Logistics B.V. namens deze algemeen directeur Rob van Kaathoven, postbus 134, 
5490 AC Sint-Oedenrode (Nederland) (25 blz.);  

- (Stuk I). Sommatiebrief d.d. 22 juni 2015 (kenmerk: EKC/22062015/VanHappen) aan M. van 
Happen Transport bv, namens deze haar algemeen directeur Mark van Happen en haar 
werknemer Leo Merks, postbus 2323, 5600 CH Eindhoven (Nederland) (25 blz.);  

- (Stuk J). Sommatiebrief d.d. 23 juni 2015 (kenmerk: EKC/23062015/Veen) aan dhr. Ronald 
Veen h.o.d.n. naamloze vennootschap SNS Bank N.V., Croeslaan 1 3521 BJ Utrecht 
(Nederland) (25 blz.);  

- (Stuk K). Sommatiebrief d.d. 23 juni 2015 (kenmerk: EKC/23062015/Treffers) aan dhr. R.C.M. 
Treffers h.o.d.n. Jongejan Wisseborn gerechtsdeurwaarders B.V., Drielandendreef 38, 3845 
CA Harderwijk (Nederland) (25 blz.)  

- (Stuk L). Sommatiebrief d.d. 26 juni 2015 (kenmerk: EKC/26062015/Rozendaal) aan 
wijkagent Frans van Rozendaal, district Oost-Brabant, gemeente Sint-Oedenrode, gebied 
Kienehoef, Eerschot, Rooise Zoom, Olland, Boskant, Armehoef en Kinderbos, Borchmolendijk 
17, 5492 AJ Sint Oedenrode (Nederland) (40 blz.)  

- (Stuk M). Sommatiebrief d.d. 24 juni 2015 (kenmerk: EKC/24062015/Heeres) aan Korpschef 
Frans Heeres, postbus 90163, 5200 MS Den Bosch (Nederland) (30 blz.)  

- (Stuk N). Sommatiebrief d.d. 27 juni 2015 (kenmerk: EKC/27062015/Nieuwenhuizen) aan mr. 
A.J.A.M. Nieuwenhuizen, hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie van Oost-
Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch (Nederland) (42 blz.)  

- (Stuk O). Ingediende klacht d.d. 26 juni 2015 (kenmerk: EKC/26062015/Klacht-Politie-Oost-
Brabant) bij klachtencoördinator Corina Vermeulen, politie Oost-Brabant, Postbus 90163, 
5200 MS Den Bosch (Nederland) (43 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.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op 
internet laten plaatsen. 

http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/

