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Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs  
T.a.v. Janus Kerkhofs 
Eindhovenseweg 30b, 5683 KH Best 
(j.kerkhofs@berkkerkhof.nl en info@berkkerkhof.nl) 
Tel: 06 - 51 56 64 75 

 
Kopie: 

- Piet Hein Donner, vice-president bij de Nederlandse Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag 
(voorlichting@rekenkamer.nl),  

- Annemie Gepts, Procureur des konings, Rechtbank van eerste 
aanleg, Bolivarplaats 20 bus 1, 2000 Antwerpen.  
(e-mail: a_bureel.parketantwerpen@just.fgov.be)  

- BART DE SMET, Substituut Procureur-Generaal bij het Parket 
Hof van Beroep te Antwerpen, Waalsekaai 35A, 2000 
Antwerpen (e-mail: bart.desmet@uantwerpen.be en 
srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be)   

  

 

 
Betreft: 

Het ter verkoop aanbieden van de woningen ’t Achterom 5 en 5a, 5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland)   
 
Sommatie aan:  
Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs, namens deze Janus Kerkhofs, om op grond van de inhoud van deze 

sommatie niet langer mee te werken aan de verkoop van de woningen ’t Achterom 5 en 5a, 5491 XD, Sint-
Oedenrode en op uiterlijk 6 oktober 2014 vóór 12.00 uur daarmee te stoppen en het ter verkoop aanbieden op 

uw website en alle websites van derden te verwijderen en verwijderd te houden om geen onderdeel uit te maken 
van een grote grensoverschrijdende criminele organisatie en medeplichtig te worden aan een terroristisch misdrijf 
(art. 83 en 83a Sr.), Poging tot doodslag (art. 287 Sr); Afpersing (art 311 en art. 317 Sr.), Diefstal (art. 310 Sr), 
Valsheid in geschrifte (art. 225 en 226 Sr); Knevelarij (Samenspanning (art. 80 SR), misdrijf waarbij de algemene 
veiligheid van personen en goederen in gevaar wordt gebracht (art. 173a en 173b Sr.) en deelname aan een 
criminele organisatie (art. 140 Sr), etc.  

 
Kopie aan: De Vlaamse regering Bourgeois I en Korpschef Philip Pirard, Hazodi-politie  

- Geert Bourgeois (N-VA): Minister-President en Vlaams minister van Buitenlands beleid en  Onroerend 

Erfgoed;  

- Liesbeth Homans (N-VA): Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van 

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;  

- Ben Weyts (N-VA): Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 

Dierenwelzijn;  

- Philippe Muyters (N-VA): Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;  

- Hilde Crevits (CD&V): Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van 

Onderwijs;  

- Jo Vandeurzen (CD&V): Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;  

- Joke Schauvliege (CD&V): Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;  

- Annemie Turtelboom (Open Vld): Minister van Financiën, Begroting en Energie;  

- Sven Gatz (Open Vld): Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. 
- Korpschef Philip Pirard, Korpschef politiezone  HAZODI (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) 

 
 
 

Zonhoven: 29 september 2014  
Geachte Janus Kerkhofs,   
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De volgende (rechts)personen:  

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

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

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met KvK-nummer: 57035032 , 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als 
zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met KvK-nummer: 16090111, vanaf 5 maart 1998 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als 
directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

5. Van Rooij Holding B.V., met KvK-nummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 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 hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België);  

6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met KvK-nummer: 17154479, 
vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

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), met als 
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

 

sommeren u op grond van de volgende feiten niet langer mee te werken aan de verkoop van de 
woningen ’t Achterom 5 en 5a, 5491 XD, Sint-Oedenrode en op uiterlijk 6 oktober 2014 vóór 12.00 
uur daarmee te stoppen en het ter verkoop aanbieden op uw website en alle websites van derden te 
verwijderen en verwijderd te houden om geen onderdeel uit te maken van een grote 
grensoverschrijdende criminele organisatie en medeplichtig te worden aan een terroristisch misdrijf 
(art. 83 en 83a Sr.), Poging tot doodslag (art. 287 Sr); Afpersing (art 311 en art. 317 Sr.), Diefstal (art. 
310 Sr), Valsheid in geschrifte (art. 225 en 226 Sr); Knevelarij (Samenspanning (art. 80 SR), misdrijf 
waarbij de algemene veiligheid van personen en goederen in gevaar wordt gebracht (art. 173a en 
173b Sr.) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr), etc. 
 
De feiten.  
 
U biedt op uw website en andere websites de woning ’t Achterom 5A, 5491 XD, te Sint-Oedenrode 
aan met het volgende bericht:    
 

 

 
 

't Achterom 5a 

SINT-OEDENRODE  
 
€ 425.000 k.k. 
 
 

Open huis op 04 oktober 2014 van 11:00 uur tot 15:00 uur 

 
Adres ’t Achterom 5a 
Woningtype  
Halfvrijstaande woning 
Bouwjaar 1984 

 

 
Inhoud 
300 m

3 

Woonoppervlakte 100 m
2
 

Perceeloppervlakte 3.000 m
2
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Omschrijving 

Achterhuis van de woonboerderij met 
garage/berging/kalverenstal  
 

Meer over 't Achterom 5 a  

Link  

http://www.berkkerkhof.nl/wonen/w
oonobjecten/1186-t-achterom-5-
sint-oedenrode.html  

Kenmerken 

Woningtype: halfvrijstaande woning 

Oppervlakte: 100 m
2
 woonoppervlakte / 

3.000 m
2
 

perceeloppervlakte  

Aantal kamers: 4 kamers (2 slaapkamers) 

Ligging: aan water, aan rustige 

weg, vrij uitzicht, buiten 

bebouwde kom 

 

 
Dit betreft een illegale woning. Als bewijs daarvoor lees de hieronder ingelaste brief d.d. 22 juli 2007 
aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, namens deze locoburgemeester H.W.M.A. 
van de Berk - van de Laar, waarin de daarin gestelde 14 vragen nog steeds niet zijn beantwoord.    
 

 
Camping en Pensionstal “Dommeldal”  

 
't Achterom 9-9a — Sint-Oedenrode — 0413-490385 

 
Open brief tevens persbericht (zie ook bijlage)  

Verstuurd per fax 0413 -478060 en per e-mail: h.vdberk@planet.nl  

Van: Camping en Pensionstal 'Dommeldal' (VOF)  
't Achterom 9-9a,  
5491 XD, Sint Oedenrode  

Sint Oedenrode 22 juli 2007  

Aan:  Burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode  
         t.a.v. Loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk - van de Laar 

         Postbus 44 
         5490 AA Sint Oedenrode  

Ons kenmerk: C&P 220707/vz  

Betreft: Loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk- van de Laar (CDA) heeft de dictatoriale macht over 
burgemeester en wethouders, alle raadsleden van de gemeente Sint Oedenrode een de politie Brabant Noord 
en kan zich daarmee dan ook terecht de dictator van Sint Oedenrode noemen.  

Geachte Loco-burgemeester mevrouw van de Berk- van de Laar,  

Bij brief d.d. 19 juli 2007, nummer: 07/4055 + 07/4268, hebt u samen met uw ambtenaar G. Veldmeijer (loco-
secretaris) het besluit genomen dat wij vanaf 21 juli 2007 (de dag van de opening van onze mini-camping bij de 
paardenhouderij door Wieteke van Dort) een dwangsom van € 500,- per dag tot een maximum van € 15.000,- 
moeten gaan betalen, omdat wij o.a geen inritvergunning hebben aangevraagd bij het college van burgemeester 
en wethouders van Sint Oedenrode. U hebt dat besluit gebaseerd op een geheime besluitenlijst van 
burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode.  

Ondanks de wetenschap dat wij vanaf 21 juli 2007 per dag € 500,- tot een maximum van € 15.000,-  aan u 
moeten betalen, hebben wij de opening van onze minicamping op 21 juli 2007 door Wieteke van Dort gewoon 
laten doorgaan. Dit betekent dat wij daarvoor al € 500,- aan u moeten betalen, na vandaag komt daar weer € 
500,- bij.  

http://www.berkkerkhof.nl/wonen/woonobjecten/1186-t-achterom-5-sint-oedenrode.html#omschrijving
http://www.berkkerkhof.nl/wonen/woonobjecten/1186-t-achterom-5-sint-oedenrode.html
http://www.berkkerkhof.nl/wonen/woonobjecten/1186-t-achterom-5-sint-oedenrode.html
http://www.berkkerkhof.nl/wonen/woonobjecten/1186-t-achterom-5-sint-oedenrode.html
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.dommeldal.eu/
mailto:h.vdberk@planet.nl
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
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Wij hebben burgemeester en wethouders, alle raadsleden van Sint Oedenrode en betrokken ambtenaren 
uitgenodigd om de opening van onze minicamping bij de paardenhouderij (een grote aanwinst voor de groenste 
gemeente van Europa) door de bekende Nederlander Wieteke van Dort te komen bijwonen. Geen enkele 
wethouder, geen enkel raadslid en geen enkele ambtenaar van de gemeente Sint Oedenrode zijn komen kijken. 
Hiermee staat voor ons vast dat u de volledige dictatoriale macht hebt over alle wethouders, alle raadsleden en 
alle ambtenaren van de gemeente Sint Oedenrode.  

U hebt kennelijk zoveel dictatoriale macht dat u op basis van een geheime besluitenlijst van burgemeester en 
wethouders van Sint Oedenrode bij ons € 15.000,- aan geld kunt afnemen omdat wij volgens uw besluit d.d. 19 
juli 2007 niet over een vereiste inritvergunning beschikken. Op mijn verzoek om informatie op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur d.d. 20 juli 2007 om een afschrift van onderliggende geheime besluitenlijst van 
burgemeester en wethouders met daarop de 'akkoord' handtekeningen van burgemeester P.M. Maas en de 
andere wethouders JCM Hendriks - van Kemenade (HvR/PvdA) en RA Dekkers (VVD) weigert u aan ons te 
verstrekken.  

Uw weigering om een afschrift van die geheime besluitenlijst te verstrekken heeft ons heden al € 500,- gekost. 
Morgen is dat € 1000,- en over 29 dagen is dat € 15.000,- Daarmee overtreedt u ook nog de Wet openbaarheid 
van bestuur.  

Op grond van deze wet bent u namelijk wettelijk verplicht om de verzochte informatie zo spoedig mogelijk te 
verstrekken en niet te wachten totdat wij € 15.000,- aan u moet betalen. Kennelijk geldt ook deze wet niet voor 
dictators van een dergelijk hoog niveau als u. De wetenschap dat burgemeester P.M. Maas nu op vakantie is en 
dat u nu als loco-burgemeester ook hoofd bent van de Politie Brabant Noord in Sint Oedenrode moet u toch wel 
een erg machtig gevoel geven. U kunt namelijk zelf beslissen dat tegen uw besluit d.d. 19 juli 2007 om bij mij € 
15.000,- weg te halen niet strafrechtelijk wordt opgetreden. Het moet voor u toch een erg fijn gevoel zijn dat u op 
deze wijze ongestraft bij de inwoners Sint Oedenrode al hun geld kunt afnemen. Naar aanleiding hiervan 
verzoeken wij u ons de volgende vragen te beantwoorden:  

Vraag 1. 
Hoeveel geld hebt u bij de inwoners van Sint Oedenrode op de hierboven beschreven wijze al 
weggehaald ?  

Vraag 2.  
Hoeveel gemeenschapsgeld hebt u tot op heden gebruikt voor het op de hierboven beschreven wijze 
weghalen van geld bij de inwoners van Sint Oedenrode ?  

Vraag 3.  
Waar is al bij de inwoners van Sint Oedenrode weggehaalde geld gebleven; hebt u dat gebruikt voor het 
nog meer weghalen van geld; of voor uzelf, of voor uw CDA partijgenoten, of voor te feesten, of voor iets 
anders ? Ik verzoek u mij daarover volledige duidelijkheid te verschaffen.  

Het moge duidelijk zijn dat u ons met uw dwangsomoplegging van € 500 per dag tot een maximum van € 
15.000,- wilt dwingen tot het aanvragen van een inritvergunning om vervolgens daarop het besluit te kunnen 
nemen dat wij die inritvergunning niet krijgen, waarna u alle eigendommen van ons kunt afnemen. De politie 
Brabant Noord Sint Oedenrode helpt u met het afnemen van al onze eigendommen; ook daarover heeft u 
immers als (tijdelijk) hoofd van de politie immers de dictatoriale macht. Zelfs het aangifte doen bij de politie wordt 
onder uw dictatoriale macht onmogelijk gemaakt. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het artikel 
'Dictatuur in Nederland' uit Het Echte Nieuws van 15 januari 2007 (zie bijlage of lees: 
www.hetechtenieuws.org/2007-01-15.htm).  

U persoonlijk hebt een agrarisch bedrijf en paarden in pension. Uw bedrijf is daarmee een concurrentiebedrijf 
van ons bedrijf. U hebt dan ook persoonlijk groot financieel belang met het feit dat ons bedrijf gesloten wordt; 
daarmee krijgt uw bedrijf meer pensionpaarden. Uw bedrijf is gelegen aan de Schootsedijk 10a. Vanaf die weg 
heeft u een inrit naar uw agrarische bedrijf. Uit navraag binnen uw gemeente is feitelijk komen vast te staan dat u 
daarvoor geen inritvergunning heeft. Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons de volgende vraag te 
beantwoorden:  

Vraag 4: 
Op grond van het gelijkheidsbeginsel en ter voorkoming van concurrentievervalsing bent u als loco-
burgemeester wettelijk verplicht om bij besluit bij uw eigen agrarische bedrijf een dwangsom van € 500 
per dag tot een maximum van € 15.000 op te leggen, omdat u niet beschikt over een wettelijk vereiste 
inritvergunning. Onze vraag aan u is dan ook: wanneer legt u bij uw eigen agrarische bedrijf een 
dwangsom van € 15.000 op, omdat u niet beschikt over de vereiste inritvergunning?  

http://www.hetechtenieuws.org/
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De situatie bij ons bedrijf is als volgt: Vanaf de Ollandseweg hebben wij de inrit. Deze inrit heeft geen naam zoals 
elke inrit in Sint Oedenrode geen naam heeft. Zo'n 15 jaar geleden is op onze kosten deze inrit geasfalteerd. De 
ruilverkaveling heeft daar een gedeelte aan meebetaald omdat ons agrarisch bedrijf als een blijvend agrarisch 
bedrijf is beoordeeld.  

Wij, onze vader en onze opa hebben deze inrit altijd (90 jaar lang) gebruikt. Ondanks die wetenschap dwingt u 
ons plotsklaps met oplegging van een dwangsom van € 15.000 tot het aanvragen van een inritvergunning. 
Gezien deze feiten bent u wettelijk verplicht om bij alle bedrijven van Sint Oedenrode een dwangsom van € 500 
per dag tot een maximum van € 15.000 op te leggen. Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons de volgende 
vraag te beantwoorden:  

Vraag 5: 
Wanneer gaat u bij alle bedrijven in Sint Oedenrode een dwangsom van € 15.000 opleggen, omdat zij niet 
beschikken over een inritvergunning?    

Ondergetekende A.M.L. van Rooij liep gisteren samen met Wieteke van Dort op onze eigen aangelegde 
wandelpad op onze eigen grond over onze eigen weilanden om samen van onze paarden en de natuur te 
genieten. M.A.C. van den Biggelaar (onze buurman) zag dat en schreeuwde tegen ons beiden met de volgende 
woorden: 'mag je daar wel lopen; heb je daar wel vergunning voor'. Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons 
de volgende vraag te beantwoorden:  

Vraag 6:  
Doet M.A.C. van den Biggelaar dat in uw opdracht om op die manier iedereen van onze minicamping af te 
jagen; ja of nee ?  

Op grond van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied mag M.A.C. van den Biggelaar (onze buurman) op 
het adres 't Achterom 5 maar één burgerwoning hebben. Ondanks deze wetenschap heeft M.A.C. van den 
Biggelaar van u daar een tweede illegale woning mogen bouwen in strijd met de bestemmingsplan Buitengebied 
1997 zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning. Op de buitenmuur van deze illegaal gebouwde tweede 
woning heeft M.A.C. van den Biggelaar het adres 't Achterom 5 laten plaatsen en op zijn eigen woning heeft hij 
het adres laten veranderen van 't Achterom 5 naar 't Achterom 5a. Deze illegaal in strijd met het vigerende 
bestemmingsplan gebouwde woning op het verwisselende adres 't Achterom 5 wordt door M.A.C. van de 
Biggelaar al meer van 5 jaar verhuurd aan derden.  

U weigert aan ons de namen door te geven van degenen die in deze illegale woning wonen. Omdat u weigert de 
namen van die bewoners door te geven achten wij de kans zeer groot dat M.A.C. van den Biggelaar in die 
illegale woning illegale mensen huisvest, anders hoeft u daarover niet zo geheimzinnig te doen. Uit het verhuur 
van deze illegaal gebouwde woning heeft M.A.C. van den Biggelaar ten minste 5 jaar lang (en nog steeds) hoge 
inkomsten ontvangen. Wij daartegen hebben daar maar liefst ruim 10 jaar lang moeten procederen, hetgeen ons 
meer dan € 100.000 heeft gekost. Bij onherroepelijke uitspraak van 11 december 2006, zaaknummer: AWB 
05/4151 van de rechtbank 's-Hertogenbosch heeft rechter mr. A.A.H. Schifferstein in tegenwoordigheid van 
griffier mr. H.J. van der Meiden ons in het gelijk gesteld, ons beroep gegrond verklaard en uw bestreden besluit 
vernietigd.  

Op grond van deze onherroepelijke uitspraak was u wettelijk verplicht om binnen zes weken na 11 december 
2006 (vóór 1 februari 2007) een besluit te nemen waarin u M.A.C. van de Biggelaar onder het opleggen van een 
dwangsom per dag verplicht tot het afbreken van deze illegaal gebouwde woning in strijd met het 
bestemmingsplan Buitengebied 1997. Aan deze onherroepelijke uitspraak van de rechtbank geeft u geen 
uitvoering en hebt in een geheim besluit besloten om een bedrag van € 12.000 aan gemeenschapsgeld uit te 
trekken om daarmee een deskundigenadvies van SRE (samenwerkingsverband Regio Eindhoven) te krijgen 
waarachter u zich kunt verschuilen om in strijd met die onherroepelijke uitspraak van 11 december 2006, 
zaaknummer: AWB 05/4151, van de rechtbank 's-Hertogenbosch de in strijd met het bestemmingsplan 
gebouwde illegale tweede woning te kunnen laten staan, en de onrechtmatige inkomsten bij M.A.C. van Den 
Biggelaar uit de verhuur ervan aan derden (illegalen ?) kan blijven doorgaan. Naar aanleiding hiervan verzoeken 
wij u ons de volgende vragen te beantwoorden:  

Vraag 7: 
Wanneer geeft u uitvoering aan de onherroepelijke uitspraak van 11 december 2006, zaaknummer: AWB 
05/4151, van de rechtbank 's-Hertogenbosch en neemt u overeenkomstig de inhoud van die uitspraak het 
besluit dat M.A.C. van de Biggelaar met de oplegging van een dwangsom per dag de verhuur van deze in 
strijd met het bestemmingsplan illegaal gebouwde woning onmiddellijk moet staken en gestaakt moet 
houden, alle onrechtmatig verkregen gelden uit de verhuur ervan aan derden moet terugbetalen aan de 
gemeente en deze illegale woning onmiddellijk moet laten afbreken?      
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Vraag 8: 
Waarom geeft u € 12.000,- aan gemeenschapsgeld uit om M.A.C. van den Biggelaar behulpzaam te zijn 
met het plegen van bovengenoemde strafbare feiten en economische delicten?  

Vraag 9: 
Waarom kunnen wij van deze door u in samenspanning M.A.C. van den Biggelaar gepleegde strafbare 
feiten geen strafaangifte doen bij de politie Noord Brabant ?  

Vraag 10: 
Waarom mogen wij van u niet weten aan welke mensen M.A.C. van den Biggelaar deze illegale woning 
heeft verhuurd; dit des te meer die mensen op slechts 10 meter van ons huisperceel wonen ?  

Het is juist deze al jarenlang voortdurende samenspanning met M.A.C. van den Biggelaar die ons in diverse 
levensbedreigende situaties heeft gebracht. Zo heeft M.A.C. van den Biggelaar mij (A.M.L. van Rooij) een keer 
op onze eigen grond in elkaar getrapt en geslagen met de dreigende woorden, dat er nog veel ergere dingen te 
wachten staan als ik niet stop met procederen tegen hem. Zo heeft Robert van den Biggelaar (de zoon van 
M.A.C. van de Biggelaar) gepoogd mij dood te rijden in de berm van 't Achterom. Een snelle sprong in de sloot 
heeft mij van het doodrijden of verwonden gered.  

Zo heeft Robert van den Biggelaar (de zoon van M.A.C. van de Biggelaar) gepoogd mij moeder te vermoorden: 
hij stopte ineens in het 't Achterom met zijn auto pakte mijn moeder vast die daar liep, smeet haar op de 
motorkap van zijn auto en kneep als een wilde haar keel dicht met de dreigende woorden dat het nu afgelopen 
moest zijn met het voeren van processen tegen hen. Ook hebben we vele malen te maken gehad met het kapot 
gooien van de dakpannen op ons huis met bakstenen, het kapot gooien van ruiten in de woning van mijn 
moeder. Hiervan zijn allemaal strafaangiften gedaan. Dit heeft echter nooit geleid tot een strafrechtelijk 
onderzoek.  

Op al die aangiften hebben wij gewoonweg nooit meer iets gehoord, ondanks onze vele verzoeken daarom. Nu 
worden wij weer geconfronteerd met doorgezaagde waterleidingen op onze minicamping. Wij hebben niet gezien 
wie het heeft gedaan. Bepaalde personen in Sint Oedenrode kunnen dat zonder enig risico doen, omdat 
burgemeester en wethouders en de politie Brabant Noord, met als hoofd de burgemeester van Sint Oedenrode, 
deze personen strafrechtelijk immuun hebben gemaakt. Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons de 
volgende vragen te beantwoorden:  

Vraag 11:  
Bent u, als (tijdelijk) hoofd van de politie, bereid strafrechtelijk onderzoek te laten verrichten naar 
bovengenoemde pogingen tot doodslag en vernieling naar aanleiding van de toen gedane aangifte?  

Vraag 12:   
Bent u, als (tijdelijk) hoofd van de politie, bereid strafrechtelijk te laten onderzoeken wie de 
waterleidingen op onze minicamping heeft doorgezaagd?  

Vraag 13:  
Bent u, als (tijdelijk) hoofd van de politie, bereid om uw jarenlange hulp aan M.A.C. van de Biggelaar met 
het plegen van strafbare feiten, waaruit hij hoge onrechtmatige inkomsten heeft gehad (verhuur illegale 
woning), te staken en aan ons de directe schade (proceskosten) van meer dan € 100.000,- die wij als 
gevolg daarvan hebben moeten maken te vergoeden: ja of nee?           

Ons is bekend dat u op dergelijk vragen nooit antwoord geeft en blijft zwijgen.  

Ons is ook bekend dat het doen van strafaangifte tegen de Fam. van de Biggelaar geen enkele zin heeft. U hebt 
hen namelijk strafrechtelijk immuun gemaakt. Ons ik ook bekend dat ons leven en onze eigendommen daardoor 
groot gevaar lopen. Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons de volgende vraag te beantwoorden:  

Vraag 14:  
Bent u bereid om hierover met M.C.A. van de Biggelaar te gaan praten en te vragen of dat hij ons en onze 
campinggasten vanaf heden met rust wil laten?  
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Intussen hebben wij vernomen dat u ook de fax van Ine Veen (bekende Nederlander: lees:www.sdnl.nl/ine-
veen.htm) hierover weigert te beantwoorden;  

Ook hebben wij vernomen dat u de brief hierover van de redacteur van de Sociale Databank Nederland 
(www.sdnl.nl) weigert te beantwoorden (lees: www.sdnl.nl/wildwest-st-oedenrode.htm).  

Ook hebben wij vernomen dat u uw woord richting de heer W. Wolbrink van de Bellamy Stichting 
(www.bellamy.nl), stichting Grondvest (www.sdnl.nl/grondvest.htm) en de Sociale Volkspartij 
(www.volkspartij.eu) niet bent nagekomen.  

Ook hebben wij gezien dat de media 'Het Echte Nieuws' en 'Groep Zuid' daarover al hebben gepubliceerd. (lees: 
http://groepzuid.nl/GZ/2007/07/22/camping-en-pensionstal-dommeldal-is-geopend).  

Voor de video opname van de opening van onze minicamping door Wieteke van Dort klik op: 
www.mstsnl.net/video/dommeldal-camping-opening.wmv.  

Het moge u duidelijk zijn dat het langer blijven zwijgen geen zin meer heeft en dat u er verstandig aan doet om 
uw dictatoriale macht vrijwillig in te leveren en bovengenoemd 14 tal vragen binnen 24 uur na heden te 
beantwoorden.  

Een kopie hiervan is o.a. verstuurd aan:  
-   alle raadsleden van Sint Oedenrode;  
-   behandelend ambtenaar Kirsten Willunat van Sint Oedenrode. 
-   Wil van Gerwen, Rooise Partij (was aanwezig, zit niet in de gemeenteraad). 
-   Mia van Boxtel, SP Sint Oedenrode (was aanwezig, zit niet in de gemeenteraad). 
-   de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  
-   Jan Hurkmans, politie Brabant Noord,  
-   Wieteke van Dort,  
-   Ine Veen en Jean Thomassen,  
-   Wim Wolbrink,   
-   Redactie van de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl)  
-   Redactie van Het Echte Nieuws (http://www.hetechtenieuws.org)  
-   Redactie van Groepzuid (www.groepzuid.nl)  
-   Redactie Brabants Dagblad (www.brabantsdagblad.nl)  
-   Redactie Omroep Brabant (www.omroepbrabant.nl)  
-   Redactie Katholiek Nieuwsblad ( www.katholieknieuwsblad.nl) 

-   Prof.dr.ir. A.F.P. van Putten  
-   André Fleeré  

In afwachting van uw antwoord op bovengenoemd 14-tal vragen (s.v.p. ook aan kopiehouders versturen) binnen 
24 uur na heden verblijven wij,  

Hoogachtend,  

Camping en Pensionstal 'Dommeldal'  

Voor deze,  
A.M.L. van Rooij                                                                                       2 pagina's volgen  

  
Voor deze poging tot doodslag plegende misdrijven op A.M.L. van Rooij zijn Mies en Robert van den 
Biggelaar (indirect) met miljoenen euro’s beloond door de gemeente Sint-Oedenrode.  

Het zijn juist Mies en Robert van den Biggelaar die vanuit hun illegale woning ’t Achterom 5-5a ervoor 
hebben gezorgd dat A.M.L van Rooij vanaf 21 april 2010 naar België heeft moeten vluchten om door 
hen niet te worden vermoord en waardoor A.M.L. van Rooij zijn hypotheek aan de SNS Bank NV niet 
meer heeft kunnen betalen. Als gevolg daarvan zijn alle onroerende goederen van A.M.L. van Rooij 
en J.E.M. van Rooij van Nunen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491, Sint-Oedenrode ter waarde 
van miljoenen euro’s op 1 oktober 2014 voor een bedrag van slechts 438.000,- Euro geveild. Als 
bewijs daarvoor lees de volgende e-mail d.d. 2 oktober 2014 (09:18 uur) van notarisklerk C.A.T.J. 
Smeets-van der Linden aan A.M.L. van Rooij.    

http://www.sdnl.nl/ine-veen.htm
http://www.sdnl.nl/ine-veen.htm
http://www.sdnl.nl/
http://www.sdnl.nl/wildwest-st-oedenrode.htm
http://www.sdnl.nl/bellamy.htm
http://www.sdnl.nl/grondvest.htm
http://www.sdnl.nl/svp.htm
http://groepzuid.nl/GZ/2007/07/22/camping-en-pensionstal-dommeldal-is-geopend/
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-opening.wmv
http://www.sdnl.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/
http://groepzuid.nl/GZ/
http://www.bd.nl/
http://www.omroepbrabant.nl/
http://www.katholieknieuwsblad.nl/dossiers
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Van: Ch. Smeets-van der Linden <c.smeets@zuydnotarissen.nl> 

Datum: 2 oktober 2014 09:18 
Onderwerp: 't Achterom 9/9A te Sint Oedenrode 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 
Geachte heer Van Rooij, 
  
Gisteren heeft de openbare verkoop van bovengemeld registergoed plaatsgevonden. 
Het pand is afgemijnd door M.M.P. Hol op een bedrag van € 438.000,00. 

Zodra de SNS Bank heeft besloten of zij tot gunning overgaan, zal ik u berichten. 
Met vriendelijke groet, 

 
C.A.T.J. Smeets-van der Linden 
notarisklerk 
tel: 045-5609844 
 
 
Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen 
Postbus 346, 6400 AH Heerlen 
tel: 045-5609870 
fax: 045-5711550 
website: www.zuydnotarissen.nl 
Mijn werkdagen zijn: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag van 09.00 tot 13.30 uur 

  

     
Tegen deze zware grensoverschrijdende misdaad vanuit Mies en Robert van den Biggelaar, met 
daarin de illegale woning ’t Achterom 5a, 5491 XD, Sint-Oedenrode lopen nog veel gerechtelijke 
procedures in Nederland en België, waaronder:    
- bij de Nederlandse Raad van State te ’s-Gravenhage (Nederland); 
- bij het Gerechtshof Den Haag te ’s-Gravenhage (Nederland); 
- bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda (Nederland); 
- bij de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch (Nederland); 
- bij het Belgische Grondwettelijk Hof te Brussel (België); 
- bij het Hof van Cassatie te Brussel (België);  
- bij het Hof van Beroep te Antwerpen, Kamer van Inbeschuldigingstelling (België); 
- bij het Hof van Beroep te Antwerpen (België); 
- bij de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, Afdeling Hasselt (België); 

- bij de onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste Aanleg Limburg, Afdeling Hasselt (België);  

Als bewijs vindt u in de hieronder ingelaste links bijgevoegd ons nadere stukken d.d. 29 september 
2014 op ons beroepschrift d.d. 4 december 2013 (zaaknummer: 201311014/1/R3) tegen het 
bestemmingsplan  ’t Achterom 5 en 5a, 5491 XD, Sint Oedenrode aan behandelend voorzitter mr. 
J.C. Kranenburg van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met bijbehorende 
stukken 1 t/m 15:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-september-2014-nadere-stukken-met-verzoek-aan-
staatsraad-mr-jc-kranenburg-van-de-raad-van-state.pdf  
 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/nadere-stukken-enkelvoudige-kamer-van-
de-raad-van-state   

 
Bijbehorende Stukken: 
 

 
(Stuk 1 achter tab 1)(74 blz.) 
(Stuk 2 achter tab 2)(1 blz.) 
(Stuk 3 achter tab 3)(49 blz.) 
(Stuk 4 achter tab 4)(21 blz.) 
(Stuk 5 achter tab 5)(2 blz.)   

 
(Stuk 6 achter tab 6)(1 blz.) 
(Stuk 7 achter tab 7)(1 blz.) 
(Stuk 8 achter tab 8)(1 blz.) 
(Stuk 9 achter tab 9)(12 blz.) 
(Stuk 10 achter tab 10)(3 blz.)   

 
(Stuk 11 achter tab 11)(11 blz.) 
(Stuk 12 achter stuk 12)(2 blz.) 
(Stuk 13 achter tab 13)(6 blz.) 
(Stuk 14 achter tab 14)(1 blz.) 
(Stuk 15 achter tab 15)(2 blz.) 
 

mailto:c.smeets@zuydnotarissen.nl
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.zuydnotarissen.nl/
http://www.raadvanstate.nl/over-de-raad-van-state/organisatie/organogram/afdeling-bestuursrechtspraak.html
http://www.raadvanstate.nl/over-de-raad-van-state/organisatie/organogram/afdeling-bestuursrechtspraak.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-september-2014-nadere-stukken-met-verzoek-aan-staatsraad-mr-jc-kranenburg-van-de-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-september-2014-nadere-stukken-met-verzoek-aan-staatsraad-mr-jc-kranenburg-van-de-raad-van-state.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/nadere-stukken-enkelvoudige-kamer-van-de-raad-van-state
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/nadere-stukken-enkelvoudige-kamer-van-de-raad-van-state
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2012-strafaangifte-federaal-procureur-johan-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2013-strafklacht-met-burgerlijke-partijstelling-aml-van-rooij-bij-onderzoeksrechter-k-gruyters.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-december-2012-proces-verbaal-007961-2012-federale-politie-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-september-2013-strafklacht-burgerlijke-partijstelling-verbeek-erik.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-februari-2014-brief-van-procureur-des-konings-ann-durwael-te-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-mei-2014-brief-van-procureur-des-koning-h-raskin-van-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-juni-2014-brief-van-federaal-magistraat-lieve-pellens-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-november-2013-navolgend-proces-verbaal-0078-2013-van-hilde-mortier-aan-e-steyls.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2014-brief-van-hof-van-beroep-te-antwerpen-kamer-ki-aan-ekc.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-van-catj-van-der-linden-verkregen-notis-gba-v-van-knb.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/22-september-2014-brief-grondwettelijk-hof-aan-verbeek-prejudiciele-vraag-rolnummer-6038.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-brief-grondwettelijk-hof-aan-ncf-prejudiciele-vraag-rolnummer-6038.pdf
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Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan makelaar Janus Kerkhofs gericht.  

Voor enkele van de nog veel meer hierop lopende rechtszaken in Nederland en België, kijk op de 
website van De Europese De Groenen in de link: 
 

www.degroenen.eu 
 
Het moge u duidelijk zijn dat makelaar Janus Kerkshofs en Berk & Kerkhof Makelaars en 
Taxateurs met het te koop aanbieden van de illegale woning op het adres ’t Achterom 5a, 5491 XD 
Sint-Oedenrode lopende de daarop nog vele gerechtelijke procedures in Nederland en België 
onderdeel uitmaken van een grote grensoverschrijdende criminele organisatie en daarmee 
medeplichtig zijn aan een terroristisch misdrijf (art. 83 en 83a Sr.), Poging tot doodslag (art. 287 Sr); 
Afpersing (art 311 en art. 317 Sr.), Diefstal (art. 310 Sr), Valsheid in geschrifte (art. 225 en 226 Sr); 
Knevelarij (Samenspanning (art. 80 SR), misdrijf waarbij de algemene veiligheid van personen en 
goederen in gevaar wordt gebracht (art. 173a en 173b Sr.) en deelname aan een criminele organisatie 
(art. 140 Sr), etc.  
 
Wij sommeren u, zijnde makelaar Janus Kerkshofs, dan ook om op grond van bovengenoemde 
feitelijke inhoud op 6 oktober 2014 vóór uiterlijk 12.00 uur schriftelijk te hebben bevestigd dat u bent 
gestopt met het ter verkoop aanbieden van de woningen op het adres ’t Achterom 5 en 5a, 5491 XD 
Sint-Oedenrode en dat op uw website en alle websites van derden te hebben verwijderd en verwijderd 
houdt om geen onderdeel uit te maken van bovengenoemde feitelijk bewezen grote 
grensoverschrijdende criminele organisatie en dat op de volgende e-mail adressen: 
ekc.avanrooij@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com schriftelijk te hebben bevestigd.     
 
Kopie: Een kopie van deze sommatie aan makelaar Janus Kerkshofs laten wij toekomen aan het 
Belgische Grondwettelijk Hof en de federaal procureur van België die dit alles in strafrechtelijk 
onderzoek heeft.   
 
PS: Uit persoonlijke veiligheidsoverwegingen hebben wij deze sommatie aan makelaar Janus 
Kerkshofs, werkzaam voor Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs te Best, bij De Groenen 
(www.degroenen.eu) op internet laten plaatsen.  
 
In afwachting van de hierboven verzochte schriftelijke bevestiging op 6 oktober 2014 vóór uiterlijk 
12.00 uur op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooij@gmail.com en 
de.groenen.belgie@gmail.com, verblijven wij; 
 
Hoogachtend; 
 

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

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

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met KvK-nummer: 57035032 , 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als 
zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met KvK-nummer: 16090111, vanaf 5 maart 1998 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als 
directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

5. Van Rooij Holding B.V., met KvK-nummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 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 hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België);  

6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met KvK-nummer: 17154479, 
vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

http://www.berkkerkhof.nl/wonen/woonobjecten/1186-t-achterom-5-sint-oedenrode.html
http://www.degroenen.eu/
http://www.berkkerkhof.nl/contact.html
http://www.berkkerkhof.nl/contact.html
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
http://www.const-court.be/
http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/openbaar_ministerie/federaal_parket/
http://www.berkkerkhof.nl/contact.html
http://www.degroenen.eu/
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
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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), met als 
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 

Datum: 4 oktober 2014 19:12 
Onderwerp: Sommatie aan Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs, namens deze Janus Kerkhofs, om op 
grond van de inhoud van deze sommatie niet langer mee te werken aan de verkoop van de woningen ’t 
Achterom 5 en 5a, 5491 XD, Sint-Oedenrode en op uiterlijk 6 oktober 2014 vóór 12.00 uur daarmee te 
stoppen en het ter verkoop aanbieden op uw website en alle websites van derden te verwijderen en 
verwijderd te houden. 

Aan: j.kerkhofs@berkkerkhof.nl, info@berkkerkhof.nl 
Cc: Raad van State Voorlichting <voorlichting@raadvanstate.nl>, a_bureel.parketantwerpen@just.fgov.be, 
bart.desmet@uantwerpen.be, "srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be" <srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be>, 
"Cc: : kabinet.schauvliege@vlaanderen.be" <kabinet.schauvliege@vlaanderen.be>, 
"kabinet.homans@vlaanderen.be" <kabinet.homans@vlaanderen.be>, "kabinet.weyts@vlaanderen.be" 
<kabinet.weyts@vlaanderen.be>, Philippe Muyters <kabinet.muyters@vlaanderen.be>, 
"kabinet.crevits@vlaanderen.be" <kabinet.crevits@vlaanderen.be>, "kabinet.turtelboom@vlaanderen.be" 
<kabinet.turtelboom@vlaanderen.be>, "kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be" 
<kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be>, "kabinet.gatz@vlaanderen.be" <kabinet.gatz@vlaanderen.be>, 
"politie@hazodi.be" <politie@hazodi.be>, "korpschef@hazodi.be" <korpschef@hazodi.be>, NCF Whistleblowers 
<nocancerfoundation@gmail.com>, Camping & Pensionstal Dommeldal <a.vanrooij1@chello.nl>, De Groenen 
België <de.groenen.belgie@gmail.com>, Rob Brekel <r.brekel@wilnu.nu>, Henk Niggebrugge 
<henkn@hetechtenieuws.org>, Wim Muller <mullers@hotelzurems.de>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Jan 
Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, Rob Brockhus <sdn@planet.nl>, Brockhus Rob <sdn@wxs.nl>, 
"f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, bosgroep miep <miep@miepbos.nl>, bosgroep wieteke van Dort 
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