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rKs AfqeJgeven met ontvanqstbevestioi nq

Aan: Burgemeester en Wethouders
van Sint-Oedenrode
Postbus 44, 54gO AA, Sint-Oedenrode
(e-mai l :  in fo@sin t -oedenrode.n l )

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

Ons kenmerk : AvRJJvN/220320 i Sl BZ
uw zaaknummer: 194463

Zonhoven: 30 apri l  2015

l ' ' ladere stukken op ons bezwaarschrift d.d.22 maart 20'15 (kenmerk: AvR/JvN/22O 3201slBZ ) tegen de op 1.1
februari 2015 bij brief d.d.,9 Íebruari 2015 (nummer: 184968) verstuurde beschikking bestuursdwang aan de
!?aryoze vennootschap SNS Bank N.V., Croeslaan 1 3521 BJ Utrecht van burgemèester en wethouders van
Sint-Oedenrode. met de sommatie om niet langer meer door te gaan met het p*legen van domicil iefraude
misdrijven, door te bli jven zwijgen en niet te beslissen op ons inhóudeli jk gemotiveerd bezwaarschrift. d.d.22
maad 2015, waarin wij burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode nadrukkeli ik hebben verzocht om vóór
ui ter l i ik  3 apr i l2015 te hebben besl is t  dat  daarop;

I Uw in geding zijnde besluit d.d. 9 íebruari 2015 (nummer: 184968) moet worden vernietigd.

l l .  De in 12 of  13 conta iners opgeslagen gesto len e igendommen van A.M.L.  van Rooi j ,  J .Ë.M. van
Rooi j  van Nunen,  de bedr i jven Camping en Pensionsta l  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum
8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de polit ieke
Parti j De Groenen na 30 april 2015 niet mogen worden vernietigd of verkocht.

l l l . De publiekrechteli jke rechtspersoon gemeente SínGOedenrode, namens deze verantwoordeli jk
secretaris Fred Schriever, met de oplegging van een dwangsom van € 100.000, - per dag vanaf 29
januar i  2015 te beta len aan A.M.L.  van Rooi j ,  J .E.M. van Rooi j  van Nunen,  de bedr i jven Camping
en Pensionsta l  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V. ,  Van Rooi j  Hold ing 8.V. ,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de polit ieke Parti j De Groenen, verplicht is om de
op 29 januari 2015 gestolen 12 of 13 containers goederen terug te brengen op de plaats waar ze
zijn gestolen, te weten op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van
Rooij, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald.

lV. De publiekrechteli jke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode, namens deze verantwoordeli jk
secretaris Fred Schriever, te veroordelen in alle vanaf 29 januari 2015 aangerichte materiele en
immateriële schade die het gevolg is van het onwettig stelen van de 12 of 13 containers aan
eigendommen, waarbij de hoogte van de schade door een in Nederland erkende deskundige zal
worden vastoesteld.
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Bericht van Ontvangst

Uw schrijven met als onderwerp

ontvangen.

Voor tussentudse Ínformatie kunt u contact opnemen met de afdelíng
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Het gemeentebestuur van Sint-Oedenrode.
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