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Ecologisch Kennis Centrum B.V. Afdel ing Hasselt
't Achterom 9a, 5491 XD, sint-oedenrode. 

Parklaan 2512' 3500 Hasselt

Corr.  Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)

Aantekenen met ontvanostbevest iqinq

De heer K. GRUYTERS
Onderzoeksrechter
Rechtbank van Eerste Aanleq Hasselt

Zonhoven 3 februari 201 4
Ons kenmerk: MV/'1 7 1 1201 4lVZ
Uw Dossiers .  618113 en 580/ '14
Uw Not.nrs.:  HA21.99.31 3/1 3 en HA25.99.687 114

Geachte onderzoeksrechter de heer GRUYTERS.

Als gemacht igde van:
- Mathieu Verbeek wonende in België, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven;

(hierna: cl iënt)  ber ichten wi j  u dat u heden na maar l iefst  2,5 maand nog niet heeft  gereageerd op ons
verzoekschri f t  d.d. 17 november 2014 (kenmerk: MV/171120141V2), waarin wi j  aan u let ter l i jk het
volqende hebben verzocht.

Verzoek om onmiddel l i ike intrekkinq van uw br ief  d.d. 21 oktober 2014 aan de heer VERBEEK
Erik Woonstkeuze. Dikke Linde 10 3640 KINROOI en dat op ui ter l i jk 18 november 2014 schri f tel i jk
te hebben bevest igd aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  voor deze ing. A.M.L. van Rooi j
wonende op het adres Hazendansweq 36A, 3520 te Zonhoven (België

Bevat 33 blz. met de Stukken A Vm L (140 blz.\. totaal: 173 blz.

Betreffend verzoekschrift, zonder bijbehorende producties A t/m L welke reeds in uw bezit zijn, vindt u
nogmaals bi jgevoegd (Product ie 1).  Wij  verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die
inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

De daadwerkel i jke reden waarom u daarop niet heeft  gereageerd zi t  hem in de volgende fei ten,
waarvoor A.M.L. van Rooi j  en zi jn Ecologisch Kennis Centrum B.V. maar l iefst  500 EURO aan u
hebben moeten betalen.

Op 12 iuni  2013 hebben A.M.L. van Rooi j  en zi jn Ecologisch Kennis Centrum B.V. bi j  u een strafklacht
met burgerl i jke part i jstel l ing ingediend, welke 10 ordners aan fei tel i jke en wettel i jke onderbouw bevatte
(Product ie 2).  U heeft  bi jbehorende 10 ordners laten verdwi jnen als ook.

1. GORSWAREM Roqer Jean Francois Roger,  gepensioneerde, wonende te 3723 Kortessem
Tongersesteenweg 1 89 ( inmiddels overleden),

2. BUTENAERS Marie Just ine Hi lda, huisvrouw, wonende le 3723 Kortessem
Tongersesteenweg 189,

3. NV Corswarem, gevest igd te 3723 Kortessem Tongersesteenweg 189,
4. Verimmoban NV, gevest igd Dikke Linde 10, 3640 Ophoven;
5. Verbeek Erik Chris Mathieu, wonende en verbl i jvende Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in

Kroatië,
6. No Cancer Foundat ion vzw, gevest igd op de Paul Bel lefroidlaan 16, 3500 Hasselt ,

[  
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Sommatie om vóór ui ter l i ik 5 februari  2015 uw br ief  d.d. 2í  oktober 2014 aan de heer
VERBEEK Erik Woonstkeuze, Dikke Linde 10 3640 KINROOI te hebben ingetrokken en dat vóór
ui ter l i ik 5februari  2015 bi jgerechtel i jke aangetekende br ief  te hebben bevest igd aan het Ecologisch
Kennis Centrum 8.V.,  voor deze ing. A.M.L. van Rooi j ,  wonende op het adres Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (Belq ië

Bevat 28blz. met de producties I Um 9 (í38 blz.), totaal: 166 blz.
i jbehorende stukken kunt u lezen in de noq toe te sturen e-mai l  versie



7. Baniac Branka, wonende op de Paul Bel leíroidlaan 16, 3500 Hasselt ,  tevens voorzi t ter van
het daarin gevest igde No Cancer Foundat ion vzw,

daarin geheel niet  betrokken terwi j l  d ie aan die zaken onlosmakel i jk z i t ten verbonden, met al le
schadel i jke gevolgen vandien.

ArM L van Rooi j  (Ri jksregisternummer: 53.03.10 603-37)en zi jn vrouw J.E.M. van Rooi jvan Nunen
(Ri jksregisternummer 55.09.20 510-1 1 )  stonden toen ingeschreven in volksregister van de gemeente
Zonhoven en het Belgische Ri jksregister.  Als jur idisch waterdicht bewi js daarvoor vindt u bi jgevoegd
het ui t t rekselvan de "SAMENSTELLING VAN HET GEZIN PER27l09l2013" afgeteverd door
gemacht igd ambtenaar van de burgerl i jke stand van de gemeente Zonhoven (België) waarin let ter l i jk
het volgende staat geschreven (Product ie 3):

SAMENSTELLING VAN HET GEZIN PER 27108/2013' '
(datum toestand op 27 10812013)

Gezin: van Rooi i  Adrianus Marius Lambertus
Adres: Hazendansweg 36 /A000,3520 Zonhoven

L  N a a m : v a n  R o o i i
Voornamen: Adrianus Marius Lambertus
Geboren te Sint-Oedenrode /  Nederland oo '10/03/1953

Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37
National i tei t :  Nederland.
Inqeschreven op vermeld adres sedert  15/10/2012
Beroep: Zaakvoeder ( industr ie -  diensten) (Zelfstandige)

2 .  Naam:  van Nunen
Voornamen: Johanna El isabeth Maria
Geboren te Boxtel  /  Nederland oo 20109/1955
Rijksregisternummer: 55.09.20 51 0-1 1
National i tei t :  Nederland.
lnqeschreven op vermeld adres sedert  14101/2013
Beroep: Zonder beroep

Ondanks de wetenschap dat A.M.L. van Rooi j  (Ri jksregisternummer: 53.03.10 603-37)en zi jn vrouw
J.E.M.  van Roo i j  van  Nunen (R i jks reg is te rnummer  55 .09 .20  510-11)daar  nog s teeds  wonen en  daar
ook de komende jaren nog zul len bl i jven wonen heeft  u aan de subst i tuut-procureur-generaal Bart  DE
SMET doorgegeven dat A.M.L. van Rooi j  thans een ongekende woonst heeft  in België. Voor bewijs
zie zi jn bi jgevoegde op 24 jul i  2014 ui tgebrachte RECHTS-VORDERING (nr.  PGA 20142192),  waarin
let ter l i jk het volgende staat geschreven (Product ie 4):

NR PGA 20142192 RECHTSVORDERING

Hoger beroep van de burgerlrjke partijtegen een beschikking waarbijde raadkamer de niet-
ontvankelijkheid van de strafvordering uitspreekt.

De Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen:

Gelet op het proces-verbaal van burgerl i jke part i jstel l ing d.d. 12 juni  2013 voor de heer
K. GRUYTERS, Onderzoeksrechter bi j  de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt ,  door:

VAN ROOIJ Adrianus, Marius. Lambertus,
Zaakvoerder,
Geboren te Sint-Oedenrode (Nederland)op 10 maart 1953,
thans zonder qekende woonst in het Ri ik,
Nederlanden.
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VORDERT het Hof,  Kamer van lnbeschuldigingstel l ing

1u Het hoger beroep ingesteld door de burgerl i jke part i jen ontvankel i jk doch ongegrond te verklaren.

2u Burgerlijke partijen te veroordelen tot de kosten van de rechtspleging met inbegrip van de
rechtsplegingsvergoeding.

Antwerpen, 24 juli 2014

Voor de procureur-generaal
De Su bst i tuut-procureur-generaal',ír'ti;

Bart D[ Sfl

Daarin staat dus geschreven:

VAN ROOIJ Adrianus. Marius. Lambertus,

Zaakvoerder,
Geboren te Sint-Oedenrode (Nederland) op 10 maart 1953,
thans zonder qekende woonst in het Ri ik,
Nederlanden.

Deze vordering voldoet niet  aan het gewezen arrest P.14. '1570.N van 4 november 2014 van het Hof
van Cassat ie van België, waarin is besl ist  (Product ie 5): :

Adrianus Marius Lambertus VAN ROOIJ, geboren te Sint-Oedenrode (Nederland) op 10 maart
1953, wonende te 3520 Zonhoven. Hazendansweq 36A.

Met di t  op 4 november 2014 gewezen arrest P.í4.1570.N van het Hof van Cassat ie van België had
subst i tuut-procureur-generaal Bart  DE SMET de niet igheid van zi jn op 24 jul i  2014 ui tgebrachte
RECHTSVORDERING (nr.  PGA 20142192) moeten inroepen, wat hi j  n iet  heeft  gedaan omdat
onderzoeksrechter Kris Gruyters bl i j f t  volharden in het fei t  dat A.M.L. van Rooi j  (Ri jksregisternummer:
53.03.10 603-37) en zi jn vrouw J.E.M. van Rooi j  van Nunen (Ri jksregisternummer 55.09.20 510-11)
niet in hun woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven wonen. Dit  met de bedoel ing om
met de hulp van advocaat mr. Dirk VAN COPPENOLLE (Stafhouder Bal ie van Hasselt) ten gunste van
de gemeente Zonhoven maar l iefst  € 1.320.00 EURO te stelen bi jA.M.L. van Rooi j .  Als bewi js
daarvoor lees bi jgevoegde br ief  d.d. 30 mei2014 van mr. Dirk VAN COPPENOLLE aan A.M.L. van
Rooi j  op zi jn woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, welke u hieronder vindt ingelast
(Product ie 6):

Vnru GoppeNoLLE
AovocATEN
Drnr VRru Copperuolle
SOFIE  REPRIELS
IVIÈUÈVY trKA) I  t rK

BEVERZAKSROEKWFG 97
B-3520 ZONHOVEN
Te l (+32 )  (0 )111227798
Fax 1+32; (0)111236492
pr RK@vAN-COPPENOLLE.BE

VAN ROOIJ A.M.L.
Hazendansweg 36a
3520 ZONHOVEN
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U/REF:
M/REF: 5346/Gemeente Zonhoven/Van Rooij-klacht Bp

Zonhoven, 30 mei 20'l 4

Geachte Mi jnheer,

U kent de uitgesproken beschikking van de Raadkamervan de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling
Hasselt dd. 301051201 4,

Ter zake treed ik op als raadsman van parti jen De RAEVE, TELEN en HULSMANS,

U gelieve de aan mijn cliënten toegekende rechtsplegingsvergoeding ad € 1.320.00 ten titel van berusting
tg wil len storten op miin derdenrekeninq BE81 7351 í306 6824 met vermàlOingmn de refertes van het
dossier.

Bij gebreke aan vri jwil l ige regeling zal de deurwaarder worden qelast met invorderinq.

Met vriendeli jke groeten.

Dirk  Van Coppenol le

Uw bedoel ing was dat al le advocaten een dergel i jk bedrag konden stelen bi j  A.M.L. van Rooi j ,  wat nog
veel hoger moest worden in het hoger beroep bi j  het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van
inbeschuldigingstel l ing, met de hulp van subst i tuut-procureur-generaal Bart  DE SMET. Het was uw
bedoe l ingom opdezewi jze ten  mins te  100.000 EUROtes te len  b i jA .M.L .  van  Roo i j ,  waarna in  uw
opdracht A.M.L. van Rooi j  als ook zi jn vrouw J.E.M. van Rooi j  van Nunen met de harde hand ui t  hun
woning op de Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven hadden kunnen worden gezet en in het
gemeenter iool  van Zonhoven hadden kunnen worden gedumpt.

Dat moest tegel i jk gebeuren met wat er op 29 januari  2015 in Nederland is gebeurd, waarvoor u,
zijnde onderzoeksrechter Kris Gruyters, als ook de Belgische Staat, volledig verantwoordelijk en
aansprakel i jk z i jn.  Wat door uw toedoen met onze eigendommen in Nederland is gebeurd kunt u lezen
in ons hieronder ingelaste hoger beroep tegen de proces-verbaal ui tspraak d.d. 29 december 2015
van de rechtbank Zeeland-West-Brabant bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, Postbus 70583,
5201 CZ's-Hertooenbosch.
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rIffi
Ecologisch Kennis Centrum B.V.'t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)

ffi
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Afoegeven met ontvanqstbevestiqinq
info. rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak. nl

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
Belast ingkamer
Postbus 70583
5201 CZ's-Hertogenbocsh

Zonhoven: 2 februari 201 5
Ons kenmerk: AvR/0202201 5/HB

Geachte Col lege van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch,

De volgende (rechts)personen:
1. Van Rooi i .  Adrianus Marius LambeÉus, vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn

hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
2.  Van Nunen. Johanna El isabeth Maria, vanaf 1 januari  201'1 wonende op haar

hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Betgië);
3.  Camoinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer:

57035032 ,  gevest igd op het adres ' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf ' l  januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

4 .  Het  Eco log isch  Kenn is  Cent rum 8 .V. ,  met  ondernemingsnummer :  16090111,  vanaf  5  maar t'1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met ats
directeur A.M.L. van Rooi j ,  vanaf l  januari  201'1 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

5.  Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer' .17102683, vanaf 5 maart '1998
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

6.  St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq B.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland),  met als voorzi t ter A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Betgië);

7. Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
gemacht igd bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  201 1 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

Betreft:
-  Hoqer beroep teqen de proces-verbaal ui tspraak d.d. 29 december 2015 van de

rechtbank Zeeland-West-Brabant tegen de inspecteur van de Belast ingdienst.
-  met als aanvul lende eis te besl issen dat de 50 vrachtwagens gestolen eigendommen

onmiddel l i jk moeten worden teruggebracht naar de woningen ' t  Achterom 9-gA van eigenaar
A M.L. van Rooi i  en de gestolen sleutels aan hem op ui ter l i ik 2 februari20l5 moeteÀ zi jn
terugbezorgd op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven (België),
waarna hi j  z i in woningen weer kan gebruiken voor de daarin gevest igde bedri jven Camping
en Pensionstal  "Dommeldal",  Het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,
St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en de pol i t ieke Groepering De óroenen
(met haar zetel  te Utrecht),  afdel ing Sint-Oedenrode.

Bevat 22 pagina's met I bijlagen (5 blz.), totaal: 27 blz.
i jbehorende stukken kunt u lezen in de toe te sturen e-mai l  versie
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tekenen hierbij hoger beroep aan tegen de proces-verbaal uitspraak d.d. 2g december 201Svan de
rechtbank Zeeland-west-Brabant, welke u vindt bijgevoegd (zie biilaqe).

Voor de inhoud van di t  hoger beroepschri f t  tegen de inspecteur van de Belast ingdienst verwi jzen wi j  u
naar onze hieronder ingelaste nadere motiver ing van het beroepschri f t  d.d. 5 januari2015 tegen het
op 27 november 2014 verzonden beslui t  d.d, 27 november 2014, kenm erk: 153282'174-BB-001VL.J.Y.
van de Raad van Bestuur van het ui tvoeringsinst i tuut werknemersverzekeringen aan president mr.
C.M. Wiertz-Wezenbeek (zie foto),  inzake H. Fi t ters,  wonende aan de Norbert i jnerstraat 43, 5154 ED
te Elshout (zaaknummer: SHE '15/29 WW V35) met onze daaronder l iggende nadere motiver ing van
onze op 1 februari  2015 (13:12 uur) aan voorzieningenrechter Mr D.J. de Lanqe van de rechtbank
Oost-Brabant toegezonden nadere stukken in ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening
met als zaaknummer SHE 151172 ONBEK V66, waarop nog steeds niet is besl ist ,  met als resultaat
wat hieronder in bi ibehorende conclusie staat.

Conclusie

Met in achtneming van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken hebben wi j  aan
behandelend voorzieningenrechter Mr D.J. de Lanqe van de rechtbank Oost-Brabant dan ook als
aanvul lende eis om in deze zaak met "zaaknummer SHE 15/172 ONBEK V66" te besl issen dat
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode op hun kosten de 50 vrachtwagens gestolen
eigendommen onmiddel l i jk moeten terugbrengen naar de woningen ' t  Achterom 9-94 van eigenaar
A.M.L. van Roorl  en de gestolen sleutels aan hem op ui ter l i ik 2 februari  2015 moeten zi jn
terugbezorgd op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36Am 3520 Zonhoven (Belgié), waarna hij
vanuit  z i jn woning op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin het Ecologisch
Kennis Centrum B.V. is gevestigd, zijn werkzaamheden weer kan verrichten als gemachtigde voor
Ruud Rietveld en al le andere cl iënten van het Ecolooisch kennis Centrum B.V.
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.'t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (Belg ië)

Ons kenmerk:  HF/0501 201 5 lB
Uw zaaknummer:  SHE 15/29 WW V35

Zonhoven: 2 februari 201 5

Geachte Col lege van de rechtbank Oost-Brabant,

Hierbi j  laat het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD te
Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) als gemacht igde van:

- H. Fi t ters,  wonende aan de Norbert i jnerstraat 43, 5154 ED te Elshout;
(hierna. appel lant)  t i jd ig zi jn nadere motiver ing op zi jn beroep toekomen. Voor de inhoud van onze
nadere motiver ing vindt u hieronder ingelast onze op 1 februari  2015 (13:í2 uur)aan voorzieningen
rechter Mr D.J. de Lanqe van de rechtbank Oost-Brabant toegezonden nadere stukken in ons
verzoek om het tref fen van voorlopige voorziening met als zaaknummer SHE 151172 ONBEK V66,
waarop nog steeds niet is besl ist ,  met als resultaat wat hieronder in bi jbehorende conclusie staat.

Conc lus ie

Met in achtneming van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken hebben wi j  aan
behandelend voorzieningenrechter Mr D.J. de Lanqe van de rechtbank OosfBrabant dan ook als
aanvul lende eis om in deze zaak met "zaaknummer SHE 15/172 ONBEK V66" te besl issen dat
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode op hun kosten de 50 vrachtwagens gestolen
eigendommen onmiddel l i jk moeten terugbrengen naar de woningen ' t  Achterom 9-9A van eigenaar
A.M.L. van Rooi ien de gestolen sleutels aan hem op ui ter l i ik 2 februari  2015 moeten zi jn
terugbezorgd op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36Am 3520 Zonhoven (België), waarna hij
vanuit zijn woning op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin het Ecologisch
Kennis Centrum B.V. is gevestigd, zijnwerkzaamheden weer kan verrichten als gemachtigde voor
Ruud Rietveld en al le andere cl iënten van het Ecoloqisch kennis Centrum B.V.

Afqeqeven met ontvangstbevestiqi ng

Rechtbank OosLBrabant,
Sector Bestuursrecht,
Postbus 90125
5200 MA's-Hertogenbosch.

! , / @
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Betreft:
-  Nadere motiver inq beroepschri f t  d.d. 5 ianuari  2015 tegen het op 27 november 2014

verzonden beslui t  d.d.27 november 2014, kenmerk 153282174-BB-00' lVL.J.Y. van de Raad
van Bestuur van het ui tvoeringsinst i tuut werknemersverzekeringen.

- met als aanvul lende eis te besl issen dat de 50 vrachtwagens gestolen eigendommen
onmiddel l i jk moeten worden teruggebracht naar de woningen ' t  Achterom 9-9A van eigenaar
A.M.L. van Rooi j  en de gestolen sleutels aan hem op ui ter l i ik 2 februari  2015 moeten zi jn
terugbezorgd op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven (Belgiê),
waarna hi j  vanuit  z i jn woning op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin
het Ecologisch Kennis Centrum 8.V., is gevestigd zijnwerkzaamheden weer kan verrichten
als gemacht igde van cl iënten van het Ecologisch kennis Centrum 8.V.,  waaronder H. Fi t ters,
wonende aan de Norbert i jnerstraat 43, 5154 ED te Elshout,  voor de verdere inhoudel i jke
motiver ing van di t  beroepschri f t ;

Bevat 19 pagina's met 1 bi j lagen (18 blz.) ,  totaal:  37 blz.
bi jbehorende stukken kunt u lezen in de noq toe te sturen e-mai l  versie
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Ecologisch Kennis Rechtbank Oost-Brabant,

Centrum B.V. Sector Bestuursrecht,'t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode. postbus gO12S
Corr.  Adres: Hazendansweg 36A, 5200 MA,s-Hertoqenbosch.
3520 te Zonhoven (België)

Zonhoven: 1 februari  2015
Zaaknummer  SHE 15/172 ONBEK V66
Ons kenmerk: EKC/AvRl 1201 ls lVV

Geachte behandelend rechter mr. D.J. de Lange,

De volgende rechtspersonen:
1. Van Rooi i .  Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
2.  Van Nunen. Johanna El isabeth Maria, vanaf 1 januari  2011 wonende op haar

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
3.  Campinq en Pensionstal  "Dommeldal" met als zaakvoerder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari

20'11 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
4.  Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 549'1 XD Sint-

Oedenrode (Nederland) met als directeur A,M.L. van Rooi j ,  vanaf '1 januari  20'11 wonende op
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

5.  Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode
(Nederland),  met als bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

6. Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
gemacht igd bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  201'1 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

laten u in opgemeld e zaak de volgende hieronder ingelaste nadere stukken op ons bezwaarschrift
d.d. 5 jul i  2014 (kenmerk: AvR/0507141B,2-OEDENRODE) aan burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode toekomen, welke door hen bi j  fax van I  februari  20í 5 om 10:54 uur is ontvangen (zie
B i i laqe)

Betreft:
Nadere stukken op ons beroepschrift d.d. 12 januari 20is, voorzien van nadere
toegezonden stukken bi j  fax d.d. 29 januari  2015, 17:40 uur (15 blz.)  tegen de weigering om
te beschikken (f ict ief  beslui t)  door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode op ons
bezwaarschrift d.d. 5 juli 2a14 (AvR/0507i4/BZ-oedenrode) aan burgemeester en
wethouders van Sint-Oedenrode.
met als aanvul lende eis te besl issen dat de 50 vrachtwagens gestolen eigendommen
onmiddel l i jk moeten worden teruggebracht naar de woningen ' t  Achterom 9-9A van eigenaar
A.M.L van RooU en de gestolen sleutels aan hem op ui ter l i ik 2 februari  2015 moeten zi jn
terugbezorgd op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven (België),
waarna hi j  vanuit  z i jn woning op het adres ' t  Achterom 9A, 549'1 XD Sint-Oedenrode, waarin
het Ecologisch Kennis Centrum 8.V., is gevestigd zljnwerkzaamheden weer kan verrichten
als gemacht igde van cl iénten van het Ecologisch kennis Centrum B.V.

Bevat 17 pagina's met 1 bi j lagen (í  blz.) ,  totaal:  18 blz.
i jbehorende stukken kunt u lezen in de noq toe te sturen e-mai l  versie



IKS
Ecologisch Kennis Centrum B.V.'t Achterom 9a, 549í XD, Sint-Oedenrode.
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)

Ons kenmerk: AvR/0507 1  IBZ-OEDENRODE
Zaaaknummer rechtbank Oost-Brabant:  SHE iS I  i72 ONBEK V66

Geachte burgemeester Peter Maas, de wethouders Jeanne
Hei jden, Jan van Burgsteden en inter im gemeentesecretar is

Per Fax 0413 478060 en
per  e -mai l  in fo@sin t -oedenrode.n l

Burgemeester en Wethouders van Sint-Oedenrode, zi jnde:
- Burgemeester Peter Maas (CDA);
-  Wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade

(PvdA/HvR);
-  Wethouder Ad van der Hei iden (DGS-BVT Rooi);
- Wethouder Jan van Burqsteden (WD);
- Interim gemeentesecretaris Fred Schriever;

Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode (Nederland)

Zonhoven: 3'1 januari  2015

Hendr iks-van Kemenade,  Ad van der
Fred Schriever (zie foto's hieronder).

*w
De volgende rechtspersonen :

1. Van Rooi i .  Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

2.  Van Nunen. Johanna El isabeth Maria, vanaf í  januari  2011 wonende op haar
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

Nadere stukken op ons bezwaarschrift d.d. 5 juli 2014 tegen het op 25 juni 2014 verzonden
beslu i t  d .d.  23 juni  2014 (zonder nummer)  van burgemeester  en wethouders van Sint -
Oedenrode op de sommat ie van:

1. Van Rooii, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverbli jfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

2. Van Nunen. Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar hoofdverbli jfplaats
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België),

3. Campinq en Pensionstal "Dommeldal" met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 lanuari 2011
wonende op zijn hoofdverbli jfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

4. Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V., gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Neder land)  met  a ls  d i recteur  A.M.L.  van Rooi j ,  vanaf  1 januar i  2011 wonende op z i jn
hoofdverbli jfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven ( België);

5. Van Rooii Holdinq 8.V., gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),
met als bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverbli jfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

6. Polit ieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het
adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als gemachtigd bestuurder A.M.L.
van Rooij, vanaf ' l  januari 2011 wonende op zijn hoofdverbli jfplaats Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven (Belg ië) ;

met  a ls  aanvul lende e is  te besl issen dat  de 50 vrachtwagens gesto len e igendommen onmiddel l i jk
moeten worden teruggebracht  naar  de woningen ' t  Achterom 9-9A van e igenaar A.M.L.  van Rooi i  en
de gesto len s leute ls  aan hem op u i ter l i ik  2 februar i20í5 moeten z i jn  terugbezorgd,  waarna h i j
vanuit zijn woning, waarin het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is gevestigd zijnwerkzaamheden
weer kan verr ichten a ls  gemacht igde van c l iënten van het  Ecologisch kennis Centrum B.V.

Bevat in het totaal 14 blz stukken kunt u lezen in de noq toe te sturen e-mail versie.



3. Campinq en Pensionstal  "Dommeldal" met als zaakvoerder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari
20'11 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

4.  Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  gevest igd op het adres ' t  Achterom gA, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland) met als directeur A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonenoe op
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Betgië);

5.  Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode
(Nederland),  met als bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverblijíplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

6. Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
gemacht igd bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

hebben van u nog steeds geen beslui t  mogen ontvangen op ons bezwaarschri f t  d.d.5 iul i20i4.
Wat daarvan de gevolgen zijn kunt u lezen in het hieronder ingelaste persbericht met bijbehorende op
31 januari  2015 toegezonden nadere stukken aan de Rechtbank Noord-Hol land van Ruud Rietveld,
een cliënt van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres 't Achterom gA, S4g1 XD
Sint-Oedenrode, waarin let ter l i jk het volgende staat geschreven:

d.. :

TEG: www.theeuropeanqreens.eu is een nieuwe pol i t ieke beweging vanuit  Nederland naar de
rest van Europa: Belgiê, Duits land, Kroat ië,  enz., . . (afdel ing België www.deqroenen.eu)

Wordt lid en bundel de krachten op Europees niveau via de eerste echte Europese
parti j ,  THE EUROPEAN GREENS (TEG) met duideli ike standpunten voor een gezonde,
democratische, welvarende en eerl i jke Europese samenleving.

Persbericht:
GBA-Fraude van burgemeesters en wethouders van Sint-Oedenrode legt in de
zaak van Ruud Rietveld de gehele rechtbank Noord-Holland plat.

iiR+
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op 10 februari  2015 om 10:30 uur díent mi jn zaak tegen de Woninqgt icht inq KennemerWonPn waarvoor ik bij brief 4,d. 29 dec.êmber.20!!áoor de rechtbank Noord-Hoiland benu i tgenod igd .

In deze zaak heb ik het Ecolooisgh Kenrl is Centru{n 8,v. ,  voor deze haar directeur A.M.L. vanRooij, gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode gemachtigd (bewiis)

Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft  als gemacht igde van mrj  op 31 januari  2015 t i jd ig de
nader stukken ingediend bi j  de rechtbank Noord-Hol lanà, kanton Alkmaar, t .a.v.  behandelend
rechter mr. M.C. van Ri jn (bewi is 1 en bewiis 2).

Wat is nu het geval:  op 29 januari2015 heeft  in opdracht van de SN$-Bank, namens
9eze Egnaj-d_Yggn, gerechtsdeurwaarder mr. J.M. Wisseborn u"n@
9erecht$deurwaalders te Harderwijk maar lieist sO vractrtwagens vot aan eigenaommen
gestolen bi j  A'M'L. van Rooi j ,  waaronder die van het Ecologisch Kennis Cenirum B.V. en zi jn
echtgenote J 'E'M. van Rooi j  van Nunen die daarop moest passen op straat gedumpt en ook de
sleutels van zijn woningen op het adres 't Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedónrode, waarin het
Ecologisch Kennis Centrum B.V. ís gevest igd, gestolen. Dit  al les zonder enig vonnis,
besl issing of beschikking van de rechtbank Oost-Brabant.  De SNS-Bank is een Nederlandse
Staatsbank, wat betekent dat minister.lerp-gLQjjggglhlgeg1 hiervoor politiek verantwoordelijk
is .

De oorzaak hiervan zi t  hem in de valsel i jke Gemeentel i jke basisadministrat ie
persoonsgegevens (GBA) van de aemeentg Sint-Oedenrode welke burgemeester en
wethouders van Sint-Oedenrode al  maar l iefst  meer dan 4 jaar lang bewust in stand houdt
(bewii$ '  Bi j  br ief  d.d. 23 januari  2015 heeft  verantwoordel i jk miniqter Ronald plasterh aan
A'M'L. van Rooij laten weten, dat burgemeester en wethouders van Sint-Oèdenrode daarvoor
vol led i g verantwoordel ij k en aansprakel ij k zij n {bewiip_} "

Bi j  br ief  d.d. 20 januari  2015 heeft  de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan A.M.L. van Rooi j
bericht dat zij daarover een vraag hebben gesteld aan verantwoordelijk minister Ronald
Plasterk, welke nog niet is beantwoord {bewiis}.

Het moge u duidelijk dat met deze harde bewijzen verantwoordelijk minister van Justitie lvq
*pstelt*n onmiddellijk strafrechtelijk zal moeten ingrijpen en ervoor moet zorgen dat de 50
vrachtwagens gestolen eigendommen onmiddel l i jk moeten worden teruggebracht naar de
woningen ' t  Achterom 9-9A van eigenaar A"M.L. van Rooi i  en ook de gestolen sleutels aan hem
moeten worden terugbezorgd, waarna hi j  vanuit  z i jn woning, waarin het Ecologisch Kennis
Gentrum B.V. is gevestigd zijn werkzaamheden weer kan verrichten als gemachtigde voor mij
en zi jn andere cl iënten.

Tot die tijd is de feplrtba*.K Nqqtd-Hollq*.d, kantg-p Alkrqq.gI. platgelegd door de gemeente Sint-
Oedenrode. lk wacht er dan ook op dat verantwoordel i jk minister van Just i t ie lvo
Oq$telteq. hiervoor FV".f.q.emq$ster en.wethor{.C.ers van...$int-Qp"C$ryoC.g oppakt en strafrechtetijk
vervolgt. .

Met vriendelij ke g roeten
Ruud Rietveld

Zie de aangifte bij de politie tegen de voorzitter van
het Gerechtshof en tegen de advocaat-generaal
wegens het schenden van de ambtseed en het
overtreden van art, ' l 62 $v zoals president mr. F. van
der Winkel van het SercchtqhofleÊuwaLd.RU dat
correct deed tegen verzwijgende ambtenaren van het
Minister ie van Financiën. De br iefwissel ing tussen de
redactie en het Gerechtshof kunt u vinden
op : www.sd nl. n ll.q*rechts h of -l ee íJwArden. htrn.
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Ook het spoorloos verdwijnen van g_CI,9-pitiaalggrq:ditlEg gpefl-fontls qoor.."dql\t?W is nog
n i e t i n e e n o p e n b a r e d i s c u s s i e g e k o m e n , t r ó ó w à i z i ; n .
De &lgpr*nqK,qhe::-[qmgl heeft twaalf jaar lang valse auáits over het saldo van het spaarfonds
geproduceerd, die als onderdeel van de vervalste begroting van het Mjlintorie yan.$o-ci.glg
Minbewijsbaarvervatstemit1oenánnota'su6orïr insje"-oág@rlhet
volk werden gepresenteerd; en de koningin misbruikt  werd om deze vervalsini  aan de Staten-
Generaal aan te laten bieden door de minister van Financiën, die daarvan k*nàis droeg., ,  De
vraag is: Wie accepteert een dergetijke zwendel? U?

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

Verstuurd per fax 072 5274703
en per e-mai l :  kantonrol .alkmaar@rechtspraak.nl
en nonverzet.rb-nho.alkmaar@rechtspraak. nl
e n strafqriff i e. rb-n ho. a I k m aa r@rechts p raa k. n I

Aan: mr. M.C. van Ri in
Kantonrechter Rechtbank Noord-Hol land
Postbus  251,  1800 BG A lkmaar

Zonhoven 3' l  ianuari  2015
Ons kenmerk: RRi3l  01201 5lB
Uw kenmerk: 3339658 CV EXPL 14-4942

Onderwerp: Woningst icht ing Kennemer Wonen/R.A.A. Rietveld

Geachte Kantonrechter mr. M.C. van Ri in,

Als gemacht igde van:
- R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert  70, 1901 GR Castr icum;

(hierna; cl iënt)  ber ichten wi j  u dat c l iënt het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  voor deze haar directeur
A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode heeft
gemacht igd om zi jn zaakte behart igen voor de zi t t ing op 10 februari  2015 om 10:30 uur,  waarvan u de
uitnodigingsbrief  d.d. 29 december 2014 van uw rechtbank vindt bi jgevoegd (product ie 1).

Bi jgevoegd vindt u tevens:
- de macht iging d.d. 31 januari2Ol5 van R.A.A. Rietveld (product ie 2);
-  Uit t reksel KvK van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (product ie 3);

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

! " ' "  o
t .

Betreft:
Nadere stukken in opqemelde zaak met het verzoek de behandeling van deze zaakvoor
onbepaalde t i jd ui t  te stel len en weer te openen na het moment de SNS-Bank NV, namens
deze Ronald Veen, de 50 vrachtauto's gestolen goederen van ondermeer het Ecologisch
Kennis Centrum 8.V., weer exact op dezelfde locatie heeft teruggebracht, als ook de
gestolen sleutels weer aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  heeft  teruggegeven, zodat het
Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn werkzaamheden weer kan hervatten vanuit zijn kantoor
dat is gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrooe
Met het nadrukkel i ike verzoek de inwi l l ig ing ervan aan A.M.L. van Rooi j  bi j  aangetekende
brief schriftelijk te bevestigen op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven
(Be lg ië ) .

Bevat 8 blz. met orende product ies 1 t /m 3, totaal:  15 blz.

I 2



In deze nadere stukken wi l len wi j  u kenbaar maken dat zonder een vonnis,  besl issing of beschikking
van een rechtbank de SNS-Bank NV, namens deze Ronald Veen ,  op 2gjanuari  20i  6 maar l iefst  50
vrachtauto's vol  goederen van ondermeer het Ecologisch kennrs Centrum B.V. heeft  gestolen, als ook
de sleutels van ons kantoor op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. Aán feitelrjke
onderbouwing daarvan vindt u hieronder ingelast ons bi j  e-mai l  d.d. 30 januari  ZO1S (15.04 uui)
verstuurde verzoekschrift aan notarisklerk èhantal Smeets van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te
Heerlen.

S" ,l

TEG: www.theeuropeanqreens.eu is een nieuwe pol i t ieke beweging vanuit  Nederland naar de
rest van Europa: België, Duits land, Kroat ië,  enz.. . .

(afdeling België www.desroenen.eu)

Wordt lid en bundel de krachten op Europees niveau via de eerste echte Europese partij, THE
EUROPEAN GREENS (TEG) met duidel i ike standpunten voor een gezonde, democrat ische,
welvarende en eerl i jke Europese samenleving.

Inzet:

Afslag:

Vei l inglocat ie:

Notariskantoor:

Behandelaar:

donderdag 5 februari 2015 vana'f 13:30 uur

donderdag 5 februari  2015 vanaf 13:30 uur

Van der Valk Hotel  Vuqht
Bosscheweg 2
526'1 AA Vught

Hendriks & Fleuren Zuyd nctarrssen
Akerstraat 138 6417 BR Heerlen
T: (0a5) 560 98 70 F: (0a5) 571 15 50
E : Ufei@; i; y"d1:_qnffii$ Ëjï!
Chantal  Smeets

l ' - r .
t /

13



Geachte notar isklerk Mevrouw Smeets,

Ondergetekende A.M.L. van Rooi j  is nog steeds vol ledig eigenaar van de gespl i tste woonboerderi j  op
het adres ' t  Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode, ondergrond, erf  en verdere opstal len ( twee
bedri j fswoningen waarop een rechtsgeldige mi l ieuvergunning rust voor het houden van 79 paarden en
59 varkens, een minicamping met 24 standplaatsen en een pension voor 10 personen
(www.dommeldal.eu)en waar een bodemverontreiniging van meer dan 10 mil joen euro met valsel i jk
geët iketteerd arseenzuur,  chroom Vl e.d. . (1 bewiis van de 1000 bewiizen)onder zi t ,  welke is
veroorzaakt door buurman Houtbedri i f  Van Aarle B.V. zonder een daarvoor vereiste Mi l ieuvergunning
van de gemeente Sint-Oedenrode en Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel (bewi is
!  en bewiis 2) in str i jd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode, wat vanaf 1995
tot op heden door het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch, namens deze mr. G. Bos, om
opportunitei tsgronden is gedoogd (bewiis 3).  Welke part i jpol i t ieke terror ist ische misdaad daarachter
zi t  kunt u lezen in mi jn verzoekschri f t  d.d. 22 apri l2002 aan Annemarie Jorr i tsma, voormal ig minister
van Economische Zaken, die na 12 jaar daarop nog niet heeft  gereageerd (bewiis 4)en mijn tweede
sommatieverzoek d.d. 29 januari  20'15 aan directeur mr. J.M. (John) Wisseborn van Jongejan
Wisseborn Gerechtsdeurwaarders die daarop tot op heden niet heeft gereageerd (bewiis 5).

Ondanks dat heeft  u,  zonder voorafgaande afstemming daarover te hebben gehad met de eigenaar
A.M^L. van Rooi j ,  bi j  Vastgoedvei l ing Oost-Brabant op de website let ter l i jk het volgende geschreven:

Welkom bi i  Vastqoedvei l ínq Oost-Brabant
Omschri jv ing:

Bezicht iging:

Soort  eigendom:

Gebruik:

gesplitste woonboerderij (een burgerwoning en een bedrijfswoning),
ondergrond, erf en verdere opstallen

donderdag 5 februari  2015, van 1 1 :00 tot  12:00 uur

Vol eigendom

Onbewoond

Kadastrale omschri jv ing: -  gemeente Sint Oedenrode, sect ie P nr.  525, groot 8 are;
-  gemeente Sint Oedenrode, sect ie P nr.  526, groot 73.40 are;
-  gemeente Sint Oedenrode, sect ie P nr.  508 groot 34.25 are
- gemeente Sint Oedenrode, sect ie P nr.  509, groot 3.0í.55 ha;
- gemeente Sint Oedenrode, sect ie P nr.  510, groot I  .23.15 ha;
- gemeente Sint Oedenrode, sect ie P nr.  516, groot 53.50 are;
-  gemeente Sint Oedenrode, sect ie P nr.  517, groot 52.85 are.

Bi jzonderheden: Voor wat betreft  het bestemmingsplan vindt u de nodige documenten in de
bi j lagen (zie voorwaarden).  Nummer t  heeft  de bestemming wonen ( l icht
geel op de kaart) .  Nummer 9a heeft  de bestemming volgens art ikel  4 (geel
op de kaart). De dikke zwarte lijn geeft daarbij het vlak aan waarbinnen
gebouwd mag worden. De blauwe vlakken die achter het perceel van 9/9a
l iggen kennen de bestemming die val t  onder art ikel  5 van het
bestem m ingsplan.
De paardenbak bevindt z ich buiten het bouwperceel en is dus in str i jd met
de bes temming.
Het gebruik van de appartementen is tevens in str i jd met de bestemming.
Voor wat betreft de berekening van de overdrachtsbelasting:
62o/o van de koopsom: 2%
38% van de kooosom: 6%o

Daarmee heeft  u onmiskenbaar valsheid in geschri f te gepleegd. Jur idisch zi jn de woningen op het
adres ' t  Achterom 9-9A nog steeds bewoond, waarin de komende jaren ook geen verandering in komt.
Voor het waterdichte juridische bewijs lees hieronder:

Met een exploot van betekening d.d. 28 januari  2015 (dossiernummer 14100927),  welke wi j  als "PDF-
Biilaqe" hebben bijgevoegd, heeft Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders op verzoek van de
SNS Bank NV (Ronald Veen),  waarvan de aandelen voor 100% in handen zi jn van de STAAT DER
NEDERLANDEN (minister Jeroen Di isselbloem van f inanciën),  op valse gronden besl ist  dat de

l ' ' . /  / ^
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huurders A.A'H. van Rooi j  en K.T. Driessen op 29 januari2AlS om 09.00 uur met de hulp van degemeente Sint-Oedenrode worden ontruimd ui t  onze woningen ' t  Achterom 9-ga, 54g1 XD Sint-
oedenrode (zie:  www.dommeldal.eu) A M L van Rooi j  als óigenaar van deze twee wonrngen maaKt uhierbi j  kenbaar dat u bovengenoemde twee huurders niet op Jtraat hoeft  te zetten en ook hun spul len(met de hulp van burgemeester Peter Maas van de gemeente sint-oedenrode) niet lanqs de
openbare weg behoeft  te zetten. Deze twee huurders hebben nameli jk intussen 

"en 
unáàrà *oning

ver van deze locat ie en al  hun spul len meegenomen. Zi j  hebben aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  te
Kennen gegeven dat zi j  de sleutels van mijn woningen aan gerechtsdeurwaarder mr. J.M. Wisseborn,
dan wel z i jn gemacht igde, zul len geven. Daarmeels deze ireest waanzinniqe ontruiminq ín vrede
verlopen.

Het is bi j  d irecteur mr. J.M. Wisseborn heel erg goed bekend dat in de woningen op het adres , t
Achterom 9-9A de volgende bedri jven zi t ten gevest igd Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,
Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St ictr t ing Admr, i lstrat iekai loor van Rooi j
Holding B.V. en de pol i t ieke Groepering De Groenen en dat de beàri jven Ëcologisch Kennis Centrum
B.V',  Van Rooi j  Holding B.V.en St icht ing Administrat iekantoorvan iooi j  Holdin! B.V. alacht jaar in
betreffende woningen zaten, voordat de hypotheek is afgesloten bij de SNS gank NV, waarvoor om
die reden het huurbeding niet van toepassing is.  Zolang deze bedri jven niet met een gerechtel i jke
beschikking ui t  die woningen moeten worden gezet kan er door dirócteur mr. J.M. WËseborn niet tot
ontruiming worden overgegaan, hoe graag hi j  dat ook zou wi l len ten gunste van Oe Èierooven
beschreven feitelijk bewezen 's-Werelds grootste terroristische misdaàd organisatie De Staat Der
Nederlanden onder aanstur ing van kabinet Rutte l l  (VVD / pvdA).

Het moge u duidel i jk z i jn dat eigenaar A.M.L. van Rooi j  de spul len en eigendommen van de bedri jven
camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding B V,
St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en de pol i t ieke Groepering De Groenen in de
woningen op het adres ' t  Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode niet onbeheerd mag achter laten
ten gunste van de hierboven beschreven fei tel i jk bewezen terror ist ische misdaad. Om die reden heeft
eigenaar A.M.L. van Rooi j  de volgende hieronder ingelaste volmacht afgegeven aan J.E.M. van
Nunen:

A.M.L .  van  Roo i i :
De eigenaar van het pand 't Achterom 9-gA,
5491 XD te Sint-Oedenrode en de daarin gevest igde
hierna te noemen bedri jven en pol i t ieke part i j
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (Belgié)
e-mai l  :  ekc.avanrooi i@qmail .com
tef : + 32 117 58676

VOLMACHT

De eigenaar van het pand ' t  Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode en de daarin gevest igde
hierna te noemen bedri jven en pol i t ieke part i j :

L Van Rooi i .  Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 3OA, 3520 Zonhoven (België);

2.  Campinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer:
57035032 , gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf I  januari  201'1 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

3 .  Het  Eco loq isch  Kenn is  Cent rum 8 .V. ,  met  ondernemingsnummer :  16090111,  vanaf  5
maart 1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, s491 XD sint-oedenrode
(Nederland) met als directeur A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

4.  Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer: i r102683, vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 549'1 XD Sint-Oedenrode (Nedertand),  met ats
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf l januari 20'11 wonende op zijn hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

/ /
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5. St icht inq Admini-strat iekantoor van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevest igd op het aOres t  Rcfrterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland),  met als voorzi t ter A.M.L. van Rooi j ,  vanaf l  januari  2011 wonende
op zi jn hoofdverbl i j íp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiê);

6. Politieke Groeperifrq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), atdetin! Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland),
met als gemacht igd bestuurder A M L van Rooi j ,  vanaf 1 januari  20i  1 wonende op zi jn
hoofdverblijíplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (-België);

Geven hierbi jaan:
- Van Nunen. Johanna El isabeth Maria, vanaf 1 januari  2011 wonende op haar

hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

Volmacht om vanaf 22 januari 2015
- te verbl i jven in de woningen op het adres ' t  Achterom g en gA, bi jbehorende gebouwen en

bi jbehorende gronden, zo'n 6 hectare groot,  met het doel:
-  Het verzorgen van paarden en al les wat daarmee samenhangt,  gevest igd op het adres ' t

Achterom 9-9a 5491 XD Sint Oedenrode;
- Verzorging van het inter ieur en ophalen en aannemen van post.  Dit  voor de bedri jven

gevest igd op ' t  Achterom ga;
- Verzorging van het inter ieur en ophalen en aannemen van post voor de pol i t ieke part i j  De

Groenen, gevest igd op ' t  Achterom 9, 5491 XD Sint Oedenrooe.

Gerechtel i ike stukken moqen niet worden aanqepakt.
Deze moeten bij exploot worden betekend door een Belgische gerechtsdeurwaarder op de
hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waar A.M.L. van Rooi j  samen met zi ln
echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, vanaf 1 januari  2011 woont.

Dagtekening . 21 januari 2015

A.M.L. van Rooi j
Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven Belqië

De door eigenaar A.M.t,  van Rooi j  ondertekende volmacht vindt u als "PDF-Bi i lage" bi jgevoegd. Wij
verzoeken u kennis te nemen van deze ondertekende volmacht en als herhaald en inqelast te
beschouwen

U,  z i jnde  mr .  J .M.  Wisseborn ,  heef t  de  huurders  A .A.H.  van Roo i jen  K.T .  Dr iessen op  29  januar i2015
om 09.00 uur,  met dreiging van ontruiming, verpl icht tot  het ver laten van mijn woningen op het adres ' t
Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode op basis van de door rechter mr. E. Loesberg van de
rechtbank Oost-Brabant opgemaakte valse beschikking d.d. 7 oktober 2014, met als zaaknummer /
rekestnummer: C1011281994/ BP RK 14-804 (Stuk A),  welke van rechtswege (zonder tussenkomst
van een rechter) processueel niet ig is.  Als bewi js daarvoor verwi jzen wi j  u naar de inhoud van onze
oproeping d.d. 5 januari  2015 aan voorzieningenrechter mr. E^ Loesberg van de rechtbank Oost-
Brabant om te constateren dat vanwege de daarin fei tel i jk onderbouwde meerdere verniet igbare
rechtshandel ingen de door voorzieningenrechter mr. E. Loesberg op 7 oktober 2014 ui tgesproken
beschikking onder zaaknummer i rekestnumm er ' .  C1011281994 /  BP RK 14-804 'van rechtsweqe' niet io
is  in  de  vo lgende l ink :

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/S-ianuari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-9a-aan-
e-loesberq-rechtban k-oost-brabant. pdf

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

í / .
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ln betreffende valse beschikking d.d. 7 oktober 2014, met als zaaknummer /  rekestnummer:
C1011281994/ BP RK 14-804, van rechter E. Loesberg van de rechtbank Oost-Brabant staat let ter l i ik
het volgende geschreven (Stuk A);

De naamloze vennootschap SNS BANK NV
Gevestigd te Utrecht
Verzoekster.

Verzoekster heeft  bi jdeurwaardersexploot van25juni20'14 aan verweerders aangezegd dat
tot openbare verkoop zal worden overgegaan op 1 oktober 2014 alsmede het huurbeding jegens
verweerders zal  worden ingeroepen.

3. De besl issing

3.2. Veroordeelt verweerders om de woningen plaatselijk bekend 5491 XD te Sint-Oedenrode, 't

Achterom 9-9a, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode sect ie P nummers 525 en 526, te
ontruimen met al  de hunnen en al  het hunne om die woningen met afgi f te van de sleutels aan
verzoekster ter vrije beschikking te stellen. .

In deze beschikking staat geschreven dat op 1 oktober 2014 tot openbare verkoop is overgegaan. Dat
is niet  waar en is bi j  d irecteur mr. J.M. Wisseborn erg goed bekend. Als wettel i jk bewi js daarvoor vindt
u hieronder in de volgende l ink het op 26 november 2014 van Jeanine Bordes-Hermans, werkzaam
voor van ' t  Hooft  & van Rosmalen notar issen te Boxtel ,  verkregen valsel i ike
VEf LINGEXPLOOT waarin staat aangekondigd dat de openbare verkoop op 5 februari  2015 zal
plaatsvinden:

http://www.mstsnl.net/ekclpdf/26-november-2014-veilinqexploot-aml-van-rooii-domicilie-van-t-
hooft-van-ros malen-notarissen. pdf :

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

Hiermee in onmiskenbaarfei tel i jk komen vast te staan dat ten t i jde van de afgi f te van de sleutels op
29 januari  2015 om 09.00 uur A.M.L. van Rooi j  nog de eigenaar is van zi jn woningen op het adres ' t

Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode.

Met uw exploot van betekening d.d. 28 januari  20'15 (dossiernummer 14100927),  welke wi j  als "PDF-
Bi i laqe" hebben bi jgevoegd, heeft  u op verzoek van de SNS Bank NV, waarvan de aandelen voor
100% in handen zi jn van de STAAT DER NEDERLANDEN, let ter l i jk het volgende geschreven:

Bij een gerechtelijke ontruiming is het de taak van de gerechtsdeurwaarder om de
woning weer ter vr i ie beschikkinq van de eiqenaar te stel len.

Dit  betekent dat u,  z i jnde directeur mr. J.M. Wisseborn, overeenkomstig uw bovengenoemde eigen
exploot van betekening de op 29 januari2015 om 09.00 uur van de huurders ontvangen sleutels per
direct moet overhandigen aan eigenaarA.M.L. van Rooi j ,  vanaf '1 januari20í1 wonende op zi jn
hooídverbl i j fp laats Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven.

Tot op heden heb ik als eigenaar die sleutels nog steeds niet mogen ontvangen van directeur
mr. J.M. Wisseborn, overeenkomstig zi jn eigen bovengenoemde exploot van betekening en zi t
daarop dan ook noq steeds te wachten:

Ondanks deze wetenschap bi j  SNS Bank NV gemacht igde Ronald Veen (VVD), part i jgenoot
van Annemarie Jorr i tsma, schri j f t  u,  z i jnde Chantal  Smeets, als verantwoordel i jke notar isklerk op de
website Vastgoedvei l ing Oost-Brabant let ter l i jk het volgende:

( / .
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Welkom bi i  Vastsoedvei l inq Oost-Brabant
Omschri jv ing: gespl i tste woonboerderi j  (een burgerwoning en een bedri j fswoning),

ondergrond, erf en verdere opstallen

Bezicht iging: donderdag 5 februari  2015, van '1 i  :00 tot  12:00 uur

Soort  eigendom: Vol eigendom

Gebruik:  Onbewoond

lk heb u daarover vandaag omstreeks 1 1.30 uur daarover dan ook opgebeld. U vertelde mi j  dat u
deze valsel i jke gegevens heeft  doorgekregen van Ronald Veen namens de SNS-Bank NV en u die
voor 100% als waar heeft  aangenomen, zonder die voorafgaande daar aan te hebben laten toetsen
door  de  e igenaar  A .M.L .  van  Roo i j .

lk heb u dan ook gevraagd oí u bi j  Ronald Veen wi l t  vragen naar de jur idisch waterdichte
bewijsstukken dat mi jn woningen op het adres ' t  Achterom 9-9a, 5491 XD onbewoond zi jn.  U heeft
toegezegd daarvoorte zorgen en het jur idische bewijs aan mijdaarvoorop 30 ianuari2015 per
kerende e-mai l  te zul len toesturen.
Tevens vindt de Nederlandse Grondwet,  met aan het hoofd Koninq Wil lem Alexander,  dat u als
notar isklerk de kopers voor 5 februari  2015 eerl i jk moet voorl ichten, zodat zi j  geen "kat in de zak"
KOOen.

lk  als eigenaar van mijn eigen woningen op het adres ' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode wi l
u dan ook vragen om deze e-mai l  aan u eén op één op de website Vastgoedvei l ing Oost-Brabant te
plaatsen, zodat u persoonl i jk daarmee niet van de "reqen in de drup" komt. Dit  des te meer di t  al les
op aangif te van de Koninkl i ike hi l ips (bewi is 6) in Belgi i i  op l ret  hoofste niveau in strafrechtel i jk
onderzoek zi t  (bewi is 7 en bewiis 8),  als ook in Nederland. Voor bewijs lees daarvoor de volgende
h ieronder  inge las te  l ink :

http: / /www.mstsnl.net/ekc/pdf/23- ianuari-2015-beklaq-notar isklerk-cat i -smeets-van-der- l inden-
ea-qerechtshof-den-bosch.pdf

Met in achtneming van bovengenoemde fei ten verzoeken wi j  u hierop vandaaq 30 ianuari  2015,
zoals door u is toegezegd, inhoudel i jk te reageren^

Met de meeste hoogaclr t ing

1..\ ,

,/r^rJr'
V4

Eigenaar A.M.L. van Rooi i
Vanaf 1 januari  2011 samen met zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, wonende op hun
hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (BelgiëXbewiis 9)

&c$ Wam ffi**ii: ffi a"xrerp*#s *rkend safety rnamrugen

ls  van oorsprong elektrotechnisch ingenieur en is vanaf 1978 werkzaam
geweest in de service en product ie van de CT scanners bi j  Phi l ips
Healtcare die vroegt i jd ig kanker bi j  pat iënten kunnen opsporen.

ls vanaf 1990 bij Philips Healtcare werkzaam geweest als safety manager
en environmental  manager en heeft  binnen dat bedri j f  de arbo en mil ieu
managment systemen opgezet (OHSAS18001 en 1SO14001 ).

Heeft  in 2006 meegedaan bi jde landel i jke verkiezingen voor l i jst '14.

Heeft  in 2010 meegedaan bi j  de verkiezingen in de gemeente Sint
Oedenrode als l i istrekker voor de De Groenen.

( ' /  o
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Heeft  in 20í 2 meegedaan aan de landel i jke verkiezingen voor de SOPN, voor toel icht ing zie de
volgende twee video's videol /  v ideo2

ls vanaf 1998 Directeur Ecologisch kennis Centrum B.V. dat adviezen geeft  op het gebied van Arbo,
Mil ieu en Ecologie in samenhang met het voeren van jur idische geschi l len. Voor meer info ARCHIEF.

Voor zijn goede werk tegen de algehele vergiftiging met kankerverwekkende stoffen als "arseenzuur"
en "chroom Vl" via geïmpregneerd hout, groene stroom, spaanplaat, green bricks, vliegas cement,
mi l ieubeton e.d. onder de noemer van "duurzaamheid" heeít  Wieteke van Dort bi j  de opening van zi jn
minicamping bi j  de paardenhouderi j  "Camping en Pensionstal  Dommeldal" in 2007 een schi lder i j
opgedragen aan Ad van Rooi j .  Openingstoespraak

Erkenning Belgie. Weergeven Downloaden

Erkenning Nederland. Weerqeven Downloaden

Erkenning Europa. Weergeven Downloaden

Meer informatie over Ad van Rooi i

Ad van Rooii solliciteert naar de vacature Vice-president Raad van State

Ine Veen heeft een boek over Ad Van Rooij geschreven "Alarm u wordt verqiftiqd.

lne Veen:
ISBN:  9789059117396
Pri js:  € 24,95
ABN-Amro 41 11 70 643
t.n.v:  C. Veen
te Hei loo
o.v.v.  GIF-boek
kosten zi jn incl .  verzending.

Berqen van vuile grond waarmee niets gebeurt in Sint-Oedenrode

( / o
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Met inachtneming van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken r ichten wi j  aan behandelend
kantonrechter mr. M.C. van Ri jn het nadrukkel i jke verzoek om de behandel ing tei  z i t t ing daarop voor
onbepaalde t i jd ui t  te stel len en weer te openen na het moment de SNS-BanÈ NV, namens deze
Ronald Veen, de 50 vrachtauto's gestolen goederen van ondermeer het Ecologisch Kennis Centrum
B.V., weer exact op dezelfde locatie heeft teruggebracht, als ook de gestolen sleutels weer aan
eigenaar A.M.L. van Rooi j  heeft  teruggegeven, zodat het Ecoloqisch Kennis Centrum B.V. zi jn
werkzaamheden weer kan hervatten vanuit zijn kantoor dat is gevestigd op hóiadres T Achterom 9A,
5491 XD, Sint-Oedenrode .

Met nadruk verzoeken wij u bovengenoemd gemotiveerd verzoek tot uitstel van de zitting op .10
januari  2015 om 10:30 uur in te wi l l igen en dat dat aan A.M.L. van Rooi j  bi jaangetekende br ief
schriftelijk te bevestigen op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zónhoven (Belgiê).

In afwacht ing van uw hierboven verzochte besl issing aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V.
plaHazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), verblijven wij,

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze

Ing .  A .M.L .  van  Roo i j
Directeur.

Bi ibehorende Product ies:
-  Product ie 1: Uitnodigingsbrief  d.d. 29 december 2014 van de rechtbank Noord-Hol land (1 blz.) ;
-  Product ie 2: Macht iging d.d. 31 januari  2015 van R.A.A. Rietveld ( í  btz.)
-  Product ie 3: Uit t reksel KvK van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (2 blz.) ;

Een Kopie hiervan hebben wij verstuurd naar alle Raadsleden van de Gemeenten Sint-Oedenrode en
Heusden, waaryan u de e-mail adressen hieronder vindt ingelast, zodat zij allen weten dat dit alles onder
hun volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als hoogst verantwoordelijk
gemeenteraadscolleges bewust is veroorzaakt.

cobv.vanderpas@qmail .com, r ienverhaqen@live.nl ,  h.bakelvandenheuvel@chel lo.nl ,
brou6733@planet"nl ,  ianine@hartvoorrooi.nl ,  ianneke@hartvoorrooi.nl ,  r ik@hartvoorrooi^nl ,
toonvanderwi ist@hotmai l .nl ,  icmbeerens@gmail .com, hanshulsen@hotmai l .com,
wi l lvanqerwen@qmail .com, berternest l@qmail .com, nickdelaat@qmail .com, p:
klaasen@hotmai l .com, booh@xs4al l .nl ,  m.vanseventer@chel lo.nl ,
raai imakers.henri@qmail .com, hans@zwembadenbouw.nl,  Raai imakers.Marius@qmail .com,
t i l lyvandent i l laar@hetnet.nl ,  info@hvandenberk.nl ,  cobv.vanderpas@qmail .com, info@rooi-
is.nl ,  mamvanerpl '1@kpnmail .nl ,  theo.zanden@hetnet.nl ,  vvdsintoedenrode@qmail .com,
ir . i .dekker@qmail .com, maarten van qenuqten@hotmai l .com, iandekkers@solcon.nl ,
mwafman@smail .com, cvdbrandt@home.nl,  s imsek50@qmail .com, dr iesvandelf t@xs4al l .nl ,
annemariebok@premax.nl ,  cmmmusters@home.nl,  wherman@home.nl,
mart i invanesch@hotmai l .com, iohanmeestersT9@gmail .com, ioost-mei jer@hetnet.nl ,
tmdelaat@home. nl ,  rene. broos@me.com, fransvanderlee@onl ine.nl ,
louisevanderhei jden@home.nl,  psteen@shel ldrunen.nl .  ios. levink@home.nl,
desiree.r i jnders@ziqgo.nl ,  a.muskens@home.nl,  qosiabruins@msn.nl ,
acacouwenberq@home.nl,  rheesbeen@heusden.nl ,  dewi ldmarianne@gmail .com,
hanvonk@yahoo.com, er icvandebeek@live.nl ,

olt-'/
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Conclusie

Met in achtneming van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken hebben wi j  als aanvul lende
eis te besl issen dat de 50 vrachtwagens gestolen eigendommen onmiddel l i jk moáten worden
teruggebracht naar de woningen ' t  Achterom 9-9A van eigenaar A.M.L. van Rooi j  en de gestolen
sleutels aan hem op ui ter l i ik 2 februari2015 moeten zi jn terugbezorgd, waarni fr i . luanri t  z i jn woning,
waarin het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is gevestigd zijnwerkzaamheden weer kan verrichten als
gemacht igde van cl iënten van het Ecologisch kennis Centrum B.V.

In afwacht ing van uw besl issing op ui ter l i ik 2 februari20l5 op ons domici l ieadres Hazendansweg
364, 3520 Zonhoven (Belgiè),  verbl i jven wi j ;

Hoogachtend;

r') r
/C/r/
Y/

A.M.L .  van  Roo i j
Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven

Camping en  Pens ions ta l 'Dommelda l '
Voor deze A.M.L. van Rooi j

t'-\ ,

/rxJ/
\;./

Van Rooi j  Holding B.V.
Voor deze A.M.L. van Rooi j

J .E .M.  van Roo i jvan  Nunen
Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze A.M.L. van Rooi i

Pol i t ieke Groepering De Groenen,
Afdel ing Sint-Oedenrode,
Voor deze A.M.L. van Rooi i

eaG-4
\'t)1;/
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PS: Als voorzi t ter van de pol i t ieke part i j  De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode, gevest igd in de woning
op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft  ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooi j
een kopie van deze nadere stukken laten toekomen aan het landel i jk bestuur van De Groenen in
Utrecht (www.deqroenen.nl)  en bi j  de Europese De Groenen, afdel ing België (www.desroenen.eu),
op internet laten plaatsen.

Conclusie

Met in achtneming van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken hebben wi j  aan behandelend
voorzieningenrechter Mr D.J. de Lanqe van de rechtbank Oost-Brabant dan ook als aanvul lende eis
om in deze zaak met "zaaknummer SHE 15/172 ONBEK V66" te besl issen dat burgemeester en
wethouders van Sint-Oedenrode op hun kosten de 50 vrachtwagens gestolen eigendommen
onmiddel l i jk moeten terugbrengen naar de woningen ' t  Achterom 9-9A van eigenaar A.M.L. van Rooi i
en de gestoÍen sleutels aan hem op ui ter l i ik 2 februari2015 moeten zi jn terugbezorgd op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36Am 3520 Zonhoven (België), waarna hij vanuit zijn woning op
het adres ' t  Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is

í . t
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gevestigd, ziin werkzaamheden weer kan verrichten als gemachtigde voor Ruud Rietveld en alle
andere cl iënten van het Ecologisch kennis Centrum B.V.

In afwacht ing van uw besl issing op ui ter l i ík 2 februari  2015 op ons domici l ieadres Hazendansweg
364, 3520 Zonhoven (België),  verbl i jven wi j ;

Hoogachtend;

A.M.L .  van  Roo i j
Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven

r'-) t
/cr/r-;/

Camping en  Pens ions ta l 'Dommelda l '
Voor deze A.M.L. van Rooi i

,''-) ,
/e.J/
Y'
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J.E.M. van Rooi j  van Nunen
Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze A.M.L. van Rooi i

q
Van Rooi j  Holding B.V. Pol i t ieke Groepering De Groenen,
Voor deze A.M.L. van Rooi j  Afdel ing Sint-Oedenrode,

Voor deze A.M.L. van Rooi i

B i i laqe :
- Bewijs dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode onze hierboven ingelaste

nadere stukken op ons bezwaarschrift d.d. 5 juli 2014 (kenmerk: AvNOSO714lBZ-
OEDENRODE) bi j fax van 1 februari2015 om '10:54 uur t i jd ig heeft  ontvangen (1 blz.) .

Cc :
- Cl iënt van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.:  R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert

70 ,  1901 GR Cast r i cum;
- Al le andere cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.

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 Rooi j
een kopie van deze nadere stukken laten toekomen aan het landel i jk bestuur van De Groenen in
Utrecht (www.deqroenen.nl)  en bi j  de Europese De Groenen, afdel ing België (www.deqroenen.eu),
oo internet laten olaatsen.

Conclusie

Zolang behandelend voorzieningenrechter Mr D.J. de Lanqe van de rechtbank Oost-Brabant geen
uitspraak heeft  gedaan overeenkomstig bovengenoemde aanvul lende eis om in de zaak met
"zaaknummer SHE 15/172 ONBEK V66" te besl issen dat burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode op hun kosten de 50 vrachtwagens gestolen eigendommen onmiddel l i jk moeten
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terugbrengen naar de woningen ' t  Achterom 9-9A van eigenaar A.M.L. van Rooi j  en de gestolen
sleutels aan hem op ui ter l i ik 2 februari  2015 moeten zi jn terugbezorgd op zi jn hoofdveibl i j fp laats
Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven (België),  waarna hi j  vanuit  z i jn woning op het adres ' t  Achterom
94, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is gevest igd, z i jn
werkzaamheden weer kan verr ichten als gemacht igde voor H. Fi t ters en al le andere cl iénten van het
Ecologisch kennis Centrum B.V. kunnen wi j  deze zaak niet verder inhoudel i jk motiveren.

Wij  r ichten aan hiervoor verantwoordel i jk president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek (zie foto) dan ook
het nadrukkel i jke verzoek om ervoor te zorgen dat de door toedoen van uw rechtbank op 29 januari
2015 maar liefst 50 vrachtwagens vol gestolen eigendommen uit de woningen 't Achterom 9-9A, 5491
XD te Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooi j  de eigenaar is,  al lemaal op 2 februari  2015 weer
onbeschadigd op dezelfde plaats zi jn teruggeplaatst en op ui ter l i ik 2 februari  2015 de gestolen
sleutels van mijn woning aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  z i jn terugbezorgd op mijn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), zodat wij vanuit onze woning op het adres 't Achterom
94, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is gevest igd, weer
werkzaamheden kunnen verr ichten voor cl iënt H Fit ters en al le andere cl iënten van het Ecologisch
Kennis Centrum B.V.

Nadat wi j  ons kantoor het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  weer vol ledig hebben ingericht op de
locat ie ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),  kunnen wi j  pas verder werken aan deze
zaak. Wij richten aan hiervoor verantwoordelijk president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek (zie foto) dan
ook het nadrukkel i jke verzoek om ons daarvoor een nader termi jn van 3 maanden te vergunnen en
ondergetekende dat bij aangetekende brief schriftelijk te bevestigen op zijn hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).

In afwachting van de hierboven verzochte beslissing, verblijven wij;

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V
pla Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België)
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooi j
Directeur

t '
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Bi i laqe :
- Nadere motiver ing d.d. 1 februari2015 (13:12 uur) van ons verzoek om het tref fen om

voorlopige voorziening in "zaaknummer SHE 151172 ONBEK V66" aan behandelend
voorzieningenrechter Mr D.J. de Lange van de rechtbank Oost-Brabant met ontvangstbewijs
(17 btz.);

Cc:
- Cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.:

.  R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert  70, ig01 GR Castr icum;
r H. Fi t ters,  wonende aan de Norbert i jnerstraat 43, 5154 ED te Elshout;

-  Al le andere cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.

PS: Als voorzi t ter van de pol i t ieke part i j  De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode, gevest igd in de woning
op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft  ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooi j
een kopie van deze nadere stukken laten toekomen aan het landel i jk bestuur van De Groenen in
Utrecht (www.deqroenen.nl)  en bi j  de Europese De Groenen, afdel ing België (www.desroenen.eu),
op internet laten plaatsen.

Conclusie

Zolang behandelend voorzieningenrechter Mr D.J. de Lanqe van de rechtbank Oost-Brabant geen
uitspraak heeft  gedaan overeenkomstig bovengenoemde aanvul lende eis om in de zaak met
"zaaknummer SHE 15/172 ONBEK V66" te besl issen dat burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode op hun kosten de 50 vrachtwagens gestolen eigendommen onmiddel l i jk moeten
terugbrengen naar de woningen ' t  Achterom 9-9A van eigenaar A.M.L. van Rooi i  en de gestolen
sleutels aan hem op ui ter l i ik 2 februari  2015 moeten zi jn terugbezorgd op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 364 3520 Zonhoven (België),  waarna hi j  z i jn woningen weer kan gebruiken voor de
daarin gevest igde bedri jven Camping en Pensionstal  "Dommeldal",  Het Ecologisch Kennis Centrum
8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en de pol i t ieke
Groepering De Groenen (met haar zetel  te Utrecht),  afdel ing Sint-Oedenrode, kunnen wi j  niet  verder in
deze zaak.

Wij richten aan hiervoor verantwoordelijk president mr. R.C.A.M.
(Ronald) Phi l ippart .(z ie foto) van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch

dan ook het nadrukkelijke verzoek om ervoor te zorgen dat de door
toedoen van uw rechtbank op 29 januari  2015 maar l iefst  50
vrachtwagens vol gestolen eigendommen ui t  de woningen ' t  Achterom 9-
9A, 5491 XD te SintOedenrode, waarvan A.M.L. van Rooi j  de eigenaar
is,  al lemaal op 2 februari  2015 weer onbeschadigd op dezelfde plaats
zi jn teruggeplaatst en op ui ter l i ik 2 februari  20í5 de gestolen sleutels
van mijn woning aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  z i jn terugbezorgd op mijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), zodat
wi j  die weer kunnen gebruiken voor de daarin gevest igde bedri jven

Camping en Pensionstal  "Dommeldal",  Het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,
St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en de pol i t ieke Groepering De Groenen (met
haar zetel  te Utrecht),  afdel ing Sint-Oedenrode.

Nadat de op 't Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode gevestigde bedrijven Camping en
Pensionstal  "Dommeldal",  Het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing
Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en de pol i t ieke Groepering De Groenen (met haar zetel  te
Utrecht),  afdel ing Sint-Oedenrode, weer vol ledig zi jn ingericht,  kunnen wi j  di t  hoger beroepschri f t  pas
verder inhoudel i jk motiveren. Wij  r ichten aan u als verantwoordel i jk president mr. R.C.A.M. (Ronald)
Phi l ippart .(z ie foto) dan ook het verzoek om ons daarvoor een nader termi jn van 6 maanden te
vergunnen en ondergetekenden dat bi j  aangetekende br ief  schri f tel i jk te bevest igen op hun
hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).
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In afwachting van uw beslissing overeenkomstig ons verzoek, verblijven wij;

Hoogachtend,

,/t'r-//v
A.M.L. van Rooi j
Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven

J.E.M.  van Roo i jvan  Nunen
Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven

Sticht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding
Voor deze A.M.L. van Rooi i

q

/c-'7r'7

/c-J/

Camping en Pensionstal  'Dommeldal '  Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze A.M.L. van Rooi j  Voor deze A.M.L. van Rooi j

(a/

Van Rooi j  Holding B.V.
B.V.,  Voor deze A.M.L. van Rooi j

t '  1 /
,'AJ/

Pol i t ieke Groepering De Groenen
Afdel ing Sint-Oedenrode,
Voor deze A.M.L, van Rooi i

B i i laqe :
- De oroces-verbaal ui tsoraak d.d. 29 december 2015 van de rechtbank Zeeland-West-Brabant

aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (5 blz.) ;

Cc:
- Cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.:

.  R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert  70, 1901 GR Castr icum;
r N. Fi t ters,  wonende aan de Norbert i jnerstraat 43, 5154 ED te Elshout;

-  Al le andere cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.

PS: Als voorzi t ter van de pol i t ieke part i j  De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode, gevest igd in de woning
op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Slnt-Oedenrode, heeft  ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooi j
een kopie van deze nadere stukken laten toekomen aan het landel i jk bestuur van De Groenen in
Utrecht (www.degroenen.nl)en bi j  de Europese De Groenen, afdel ing België (www.deqroenen.eu),
op internet laten plaatsen.

(: i @
26



Het behoeft  geen toel icht ing dat u op gel i jke wi jze bi j  deze oude man:
- Mathieu Verbeek wonende in België, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven;

al  z i jn geld en eigendom wi lde stelen, waarna ook hi j  in het gemeenter iool  van Ophoven kon worden
gedumpt. Hierui t  kunnen wi i  niet  anders concluderen dan dat u niet oeschikt  bent voor een
funct ie als onderzoekrechter en u beter een ander vak kunt kiezen, waarmóè u niet zoveel leed
bi i  zoveel mensen kunt aanrichten.

In tegenstel l ing met u weet uw col lega onderzoeksrechter S. Gorrê wel waar A.M.L. van Rooi j  en zi jn
echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen wonen. Als wettel i jk bewi js daarvoor vindt u bi jgevoegd de
zes aangetekende gerechtelijke brieven van de onderzoeksrechter S. Gorré van de rechtbank Eerste
Aanleg in Limburg, afd. Hasselt ,  waarmee wettel i jk is bewezen dat A.M.L. van Rooi j  en zi jn echtgenote
J.Ê.M. van Nunen in Belgiê wonen op hun hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven
(Product ie 7).  Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en
ingelast te beschouwen.

Nu via uw col lega onderzoeksrechter S. Gorrê ook bi j  u bekend is dat A.M.L. van Rooi j  samen met zi jn
echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen vanaf '1 januari  20' l '1 woont op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven en wi j  nog niet in het gemeenter iool  l iggen, behoeft  u niet meer
langer te wachten om te reageren op ons verzoekschri f t  d.d. 1 7 november 2014 (kenmerx:
MV |  17 1 1 201 4/VZ)(product ie I  ) .

Vanwege de door u ontvangen bedreiging in de raadkamer van Rechtbank van Eerste Aanleg
Hasselt ,  in het bi jz i jn van mijn vrouw J.E.M. van Rooi j  van Nunen en de aanwezige raadsgri Í f ier,
hebben wi j  besloten om deze sommatiebr ief  niet  af  te geven in de raadskamer maar via
aangetekende post te versturen, met een ontvangstbevest iging op onze woonplaats Hazendansweg
364, 3520 Zonhoven.

Conclusie

Met inachtneming van bovengenoemde fei ten sommeren wi j  u,  z i jnde onderzoeksrechter Kris
Gruyters, om vóór ui ter l i ik 5 februari  2015 uw br ief  d.d.21 oktober 2014 aan de heer VERBÊEK Erik
Woonstkeuze, Dikke Linde 10 3640 KINROOI te hebben ingetrokken en dat vóór ui ter l i ik 5 februari
2015 bi j  gerechtel i jke aangetekende br ief  te hebben bevest igd aan het Ecologisch Kennis Centrum
8.V.,  voor deze ing. A.M.L. van Rooi j ,  wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven
(Be ls ië ) .

De volmacht van cl iênt Mathieu Verbeek vindt u bi jgevoegd (Product ie 8)

Hoogachtend.

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze

i i  t - " t

\
Ing .  A .M.L .  van  Roo i j
Directeur,

Bi i  behorende Prod uct ies

Product ie 1-(33 blz.)
Product ie 1 (a9 blz.)
Product ie 1 (1 blz.  )

Productie a (29blz.)
Product ie 5 (11 blz.)
Product ie 6 (1 blz.)

Productie 7 (12 blz.)
Product ie 8 ( í  blz.)
Product ie 9 (1 blz.)

Cc:
- Cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.:

.  R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert  70, 1901 GR Castr icum;
o H. Fi t ters,  wonende aan de Norbert i jnerstraat 43, 5154 ED te Elshout;

-  Al le andere cl iënten van het Ecolooisch Kennis Centrum B.V.
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-  Al le leden van de pol i t ieke groepering De Groenen, waaronder Erik Verbeek, secretar is van
De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode, welke is gevest igd in de woning op het adres ' t
Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode (Nederland) (product ie g)

PS: Als voorzi t ter van de pol i t ieke part i j  De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode, gevest igd in de woning
op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende Á.frl|.f-. inO; uun Rooij
een kopie van deze nadere stukken laten toekomen aan het landel i jk bestuur van De Groenen in
Utrecht (www.deqroenen.nl)  en bi j  de Europese De Groenen, afdel ing België (www.deqroenen.eu),
op internet laten plaatsen.
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rffi
Ecologisch Kennis Centrum B.V.' t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.
Gorr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)
e-mai l :  ekc.avanrooi i@qmail .com
te l :  +  32  í17  586 76

VOLMACHT

Ondergetekende:
- Mathieu Verbeek wonende in België, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven;

verklaart  bi j  deze volmacht te ver lenen en te macht igen het Ecologisch Kennis Centrum B.V. kantoor
houdende te Sint-Oedenrode (NL) aan ' t  Achterom 9a, 5491 XD, voor deze ing. A M.L. van Rooi j
wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België),  zulks met het recht van
subst i tut ie om voor en namens hem zi jnde ondergetekende, de bi j  handel ingen in en buiten rechten
voor gerechten op zi t t ingen c.q. behandel ingen te verschi jnen, voor en namens hem al le processuele
handel ingen te verr ichten in zaken die betrekking hebben op de br ief  d.d. 23 oktober2014 (dossier:
13 /6 '18 ,  Not .n r . :  HA21.99.313-13)ger ich taan de  heerVerbeek  Er ik ,  Woonstkeuze,  D ikke  L inde '10
3640 Kinrooi,  van onderzoeksrechter K. Gruyters, van de rechtbank van Eerste Aanleg, Limburg,
afdel ing Hasselt  en al les wat daarmee samenhangt,  die zonder mi jn voorafgaande toestemming naar
mijn woonadres is verstuurd. Dit  met de nadrukkel i jke vermelding dat ondergetekende Verbeek
Mathieu met wat hem en zi jn famil ie de laatste jaren door het Openbaar Minister ie van Hasselt ,  achter
zi jn rug om al lemaal is aangedaan, zonder ook maar iets te hebben misdaan, absoluut niemand als
woonstkeuze aan zi jn woning verbonden wenst te hebben, ook Verbeek Erik niet.

Plaats:
Dagtekening

Handteken ing :
Verbeek Mathieu

Zonhoven (Belgiè)
14  november2014
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