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Afqeoeven met ontvanqstbevestisin g

Aan: Burgemeester en Wethouders
van Sint-Oedenrode
Postbus 44, 5490 AA, Sint-Oedenrode
(e-mai l :  in fo (às in t -oedenrode.n l )

Zonhoven: 30 apri l  2015

Ons kenmerk: AvR/JvN/ 300420i Sl BZ

Betreft:

'  
op mijn verzoekschrift d.d.27 maartl}l l(kenmerK: JvN127032015/BZ) om op grónAtan;e Wíópenbaarheid van Bestuur oo uiterti ik 30

maart 2015 (per e-mail: ekc.avanrooij@gmaíl.com) een kopie te hebben verstrekt van het besluit van
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, waarin ls beslist dat J.Ë.M. van Rooij van Nunen
vanaf 27 januari 2015 ambtshalve is uitgeschreven uit de GBA van Sint-Oedenrode en de Sociale
Verzekeringsbank Nederland (SVB) naar België,

met  de nadrukkel i ike vermeld ins da!

- alle bij J.E.M' van Rooij van Nunen, zijn echtgenoot A.M.L. van Rooij, zi jn gezin, zijn bedrijven Camping
en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van nboij HótCing S.V., Stiónting
Administratiekantoor van Rooij Holding 8.V., cliënten van het Ecologisc-h Kennió Cenirum B.V. oe
huurders van de paardenboxen van Camping en Pensionstal 'DomÀeldal', zi jn polit ieke parti j  De
Groenen, afdeling Sint-oedenrode en Heusden en alle overige daaraan verbónden slachtoffers, vanaf
1 ianuari 2011 (de dag waarmee de domicil iefraude is begoÀnen) aangerichte schade (zowel materieel
en immaterieel) zal worden verhaald op de gemeente Sint-Oedenrode, waarvan de hoogte zal worden
bepaald door een in Nederland erkende deskundige.

ln geval vóór uiterl i ik 5 mei 2015 niet positief is beslist op dit bezwaarschrift en niet het verzochte besluit van
burgemeester en wethouders is verstrekt, waarin is beslist dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode
de natuurli jke persoon J.E.M. van Rooij van Nunen met terugwerliende kracht vanaÍ 2T januari 2015 ambtshalve
hebben uitgeschreven uit de gemeenteli jke basisadministratie (GBA) van Sint-Oedenroáe naar België, dan zal

J.E.M. van Nunen
Vanaf 1 januari 201.1 wonende op haar
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (Betgië).
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