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Afgeoeven met ontvangstbevestioinq

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

Zonhoven: 28 april2015

Ons kenmerk: AvR/í 50320'15/B
Uw zaaknummer: SHE 151973 ONBEK V35

Geachte behandelend contactpersoon mevr. H.A. Struppert,

De volgende (rechts)personen:
1. Van Rooii. Adrianus Marius LambeÉus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
2. Van Nunen. Johanna Elisabeth Maria,vanaÍ 1 januari 201''l wonende op haar

hoofdverbl ijf pl aats Haze nd a nsweg 36A, 3520 Zonhove n ( Bel g ië) ;

Aan: de Rechtbank Oost-Brabant,
t.a.v. Mevr. H.A. Struppert
Sector Bestuursrecht,
Postbus 901 25
5200 MA's-Hertogenbosch.

I,X

Betreft:

Nadere stukken op ons beroepschrift tegen het besluit d.d. 3 februari 2015 (numm er 148671) van burgemeester
en wethouders van Sint-Oedenrode met de sommatie om de behandeling van deze zaak voor onbepaalde tiid
op te schorten en voor de verdere inhoudelijke motivering van dit beroepschrift een nader termiin te
vergunnen van drie maanden te rekenen vanaf het moment:

., A.M.L. van Rooij zijn door de gemeente Sint-Oedenrode, in samenspanning met de gemeenten Heusden
(Nederland) en de gemeente Zonhoven (België) afgenomen EU-burgerschap weer terug heeft verkregen
en vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2011 zijn uitgeschreven uit de GBA van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland)
en zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Ri.jksregister van België
en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 over een Belgische identiteitskaart beschikken en met
terugwerkende kracht vanaf 11 juli 2013 (voor A.M.L. van Rooij) en 19 januari 2014 (voor J.E.M. van
Rooij van Nunen) over een rechtsgeldig Nederlands paspoort beschikken.

. de in opdracht van gemeentesecretaris Fred Schriever, namens deze toezichthouder mevrouw T.
Gruben-van den Hoek, door de gemeente Slnt-Oedenrode op 29 januari 2015 gestolen 12 oÍ 13
containers aan eigendommen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping
en Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen, zijn teruggebracht op de
plaats waar de gemeente Sint-Oedenrode ze heeft gestolen, te weten op de parkeerplaats van het
perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat
daaruit niets kan worden weggehaald

. B. C, M. Jansen, Ollandseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode de op 18 februari 2015 met de hulp van het
Kadaster en de gemeente Sint-Oedenrode onwettig verkregen sleutels van de woningen op het adres 't
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), waarin ook het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,
Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratie-kantoorvan Rooij Holding B.V. zitten gevestigd heeft
overhandigd aan de wettig eigenaar A.M.L. van Rooij op zijn woonadres Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven (België).

Dit omdat het verder inhoudelijk motiveren van dit beroepschrift door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. die
wordt aangestuurd door haar directeur A.M.L. van Rooij, die in geen enkel land en/of gemeente binnen de
Europese Unie staat ingeschreven, die niet beschikt over een identiteitskaart in het land waar hij woont, die niet
beschikt over een rechtsgeldig Nederlands paspoort, het bedrijf waarvan de gemeente Sint-Oedenrode alle
eigendommen heeft gestolen als ook vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, wetboeken e.d. en waaryan
B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117,5491 XA SintOedenrode zelfs het kantoor (waar het staat ingeschreven in
de Kamer van Koophandel) als ook bijbehorende brievenbussen, met de hulp van de gemeente Sint-Oedenrode,
op onwettige wijze in beslag heeft genomen, niet meer in de mogelijkheid verkeert om nog werkzaamheden te
verrichten tot het moment alles weer rechtmatig is gecorrigeerd en wel op de grond van de in deze nadere
stukken gemotiveerde gronden

Deze nadere stukken bevatten 125 a's met orende stukken A Um I í60 blz.). totaal: 185 blz..
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Ecologisch Kennis Centrum:B.V. N

Afoeqeven met ontvangstbevestiginq

Aan: mr. R.C.A.M. Philippart
President van het
Gerechtshof 's-Hertogen bosch
Postbus 70583,
5201 CZ's-Hertogenbosch

Zonhoven: 30 april 2015

't Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode\ \i ,

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

Uw kenmerk: Kl410154
Ons kenmerk: Schreu/'1 003201 5/BK

Naderestulken op ons beklag d.d. 10 maart 2015 (Schreu/1 003201518K) tegen niet vervolging van onze
strafaangifte tegen de volgende (rechts)personen:

- Burgemeester Jan Hamminq van de gemeente Heusden;
- Wethouders Wim van Enoeland van de gemeente Heusden;
- Wethouder Kees van Bokhoven van de gemeente Heusden;

Wethouder Mart van der Poel van de gemeente Heusden;'- Wethouder Hannà vàn na* van de gemeente Heusden;
- Wethouder Maroo Mulder van de gemeente Heusden;
- Jurist E. Gronnak-Beset, werkzaam voor de gemeente Heusden;
- Advocaat mr. Hanna Zeilmaker advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen;
- Advocaat mr. F.A.M. KnÍppe advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen;
- De oemeente Heusden, als publiekrechtelijke rechtspersoon Postbus 41,5250 AA Vlijmen;

met de sommatie om de behandeling van deze zaak voor onbepaalde tiid op te schorten en voor de verdere
inhoudelijke motivering van dit beklag een nader termiin te vergunnen van drie maanden te rekenen vanaf
het moment:

. A.M.L. van Rooij zijn door de gemeente Sint-Oedenrode, in samenspanning met de gemeenten Heusden
(Nederland) en de gemeente Zonhoven (België) afgenomen EU-burgerschap weer terug heeft verkregen
en vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2011 zijn uitgeschreven uit de GBA van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland)
en zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Rijksregister van België
en met terugwerkende kracht vanaÍ l januari 2011 over een Belgische identiteitskaart beschikken en met
terugwerkende kracht vanaf 1 1 )uli 2013 (voor A.M.L. van Rooij) en 19 januari 2014 (voor J.E.M. van
Rooij van Nunen) over een rechtsgeldig Nederlands paspoort beschikken.

. de in opdracht van gemeentesecretaris Fred Schriever, namens deze toezichthouder mevrouw T.
Gruben-van den Hoek, door de gemeente Sint-Oedenrode op 29 januari 2015 gestolen 12 of 13
containers aan eigendommen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping
en Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen, zljn teruggebracht op de
plaats waar de gemeente Sint-Oedenrode ze heeft gestolen, te weten op de parkeerplaats van het
perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat
daaruit niets kan worden weggehaald

. B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117 , 5491 XA Sint-Oedenrode de op 18 februari 2015 met de hulp van het
Kadaster en de gemeente Sint-Oedenrode onwettig verkregen sleutels van de woningen op het adres't
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), waarin ook het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,
Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratie-kantoor van Rooij Holding B.V . zitten gevestigd heeft
overhandigd aan de wettig eigenaar A.M.L. van Rooij op zijn woonadres Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven (België).

Dit omdat het verder inhoudelijk motiveren van dit beklag door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. die wordt
aangestuurd door haar directeur A.M.L. van Rooij, die in geen enkel land en/of gemeente binnen de Europese
Unie staat ingeschreven, die niet beschlkt over een identiteitskaart in het land waar hij woont, die niet beschikt
over een rechtsgeldig Nederlands paspoort, het bedrijf waarvan de gemeente Sint-Oedenrode alle
eigendommen heeft gestolen als ook vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, wetboeken e.d. en waaryan
B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117,5491 XA SinlOedenrode zelfs het kantoor (waar het staat ingeschreven in
de Kamer van Koophandel) als ook bijbehorende brievenbussen, met de hulp van de gemeente Sint-Oedenrode,
op onwettige wijze in beslag heeft genomen, niet meer in de mogelijkheid verkeert om nog werkzaamheden te
verrichten tot het moment alles weer rechtmatig is gecorrigeerd en wel op de grond van de in deze nadere
stukken gemotiveerde g ronden.

Deze nadere stukken bevatten 124 a's met orende stukken A t/m I blz.). totaal: 184 blz..
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)

Behandelend rechter
van de Rechrtbank Oo§t-Brabant,l
Sector Bestuursrecht,
Postbus 901 25
5200 MA's-Hertogenbosch.

Zonhoven: 30 april 2015

,{

Ons kenmerk: EKC/AvR/1901 '1s/VV

Uw zaaknummer: SHE 151203 ONBEK V163

Geachte behandelend rechter mr. J.D. Streefkerk,

De volgende (rechts)personen :

1. Van Rooii. Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België);

Betreft:

Nadere stukken op ons verzoekschrift tot het treffen van voorlopige voorziening d.d. 1 I januari 201 5
(EKC/AvFÍ1901 1s/VV) met de sommatie om de behandeling van deze zaak voor onbepaalde tiid op te
schorten en voor de inhoudelijke motivering van dit verzoekschrift een nader termiin te verqunnen van drie
maanden te rekenen vanaf het moment:

. A.M.L. van Rooij zijn door de gemeente Sint-Oedenrode, in samenspanning met de gemeenten Heusden
(Nederland) en de gemeente Zonhoven (België) afgenomen EU-burgerschap weer terug heeft verkregen
en vanaf 1 januari 201 1 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2011 zijn uitgeschreven uit de GBA van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland)
en zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Rijksregister van België
en met terugwerkende kracht vanaf 'l januari 2011 over een Belgische identiteitskaart beschikken en met
terugwerkende kracht vanaf 11 luli 2013 (voor A.M.L. van Rooij) en '19 januari 2014 (voor J.E.M. van
Rooij van Nunen) over een rechtsgeldig Nederlands paspoort beschikken.

. de in opdracht van gemeentesecretaris Fred Schriever, namens deze toezichthouder mevrouw T.
Gruben-van den Hoek, door de gemeente Sint-Oedenrode op 29 januari 2015 gestolen 12 of 13
containers aan eigendommen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping
en Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting
Administratiekantoorvan Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen, zijn teruggebracht op de
plaats waar de gemeente Sint-Oedenrode ze heeft gestolen, te weten op de parkeerplaats van het
perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat
daaruit niets kan worden weggehaald

o B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117 , 5491 XA Sint-Oedenrode de op 18 februari 2015 met de hulp van het
Kadaster en de gemeente Sint-Oedenrode onwettig verkregen sleutels van de woningen op het adres 't
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), waarin ook het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,
Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratie-kantoor van Rooij Holding B.V . zitten gevestigd heeft
overhandigd aan de wettig eigenaar A.M.L. van Rooij op zijn woonadres Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven (België).

Dit omdat het inhoudelijk motiveren van dit verzoekschrift door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. die wordt
aangestuurd door haar directeur A.M.L. van Rooij, die in geen enkel land en/of gemeente binnen de Europese
Unie staat ingeschreven, die niet beschikt over een identiteitskaart in het land waar hij woont, die niet beschikt
over een rechtsgeldig Nederlands paspoort, het bedrijf waarvan de gemeente Sint-Oedenrode alle
eigendommen heeft gestolen als ook vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, wetboeken e.d. en waaryan
B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode zelfs het kantoor (waar het staat ingeschreven in

de Kamer van Koophandel) als ook bijbehorende brievenbussen, met de hulp van de gemeente Sint-Oedenrode,
op onwettige wijze in beslag heeft genomen, niet meer in de mogelijkheid verkeert om nog werkzaamheden te
verrichten tot het moment alles weer rechtmatig is gecorrigeerd en wel op de grond van de in deze nadere
stukken gemotiveerde gronden.

Deze nadere stukken bevatten 125 s met biibehorende stukken A t/m I (60 blz.), totaal: 185 blz..
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)

Ons kenmerk: MvdH/1 90 1201518
Uw zaaknummer: SHE 151201 ZW V113

,t lr ír i'ri;' ,'il i!',
Afqeqeven met ontvanqstbevestiqinq I '" ''i' r"'

Behandelend rechter mr. J.Y. van d&faats
van de Rechtbank Oost-Brabant, í
Sector Bestuursrecht, ti
Postbus 90125 i. I

5200 MA's-Hertogenbosch.

Zonhoven: 29 april2015

Betreft:

Nadere stukken op ons beroepschrift d.d. 19 januari 2015, nader gemotiveerd bij brief 16 februari 2015, tegen
het op 9 december 2014 verzonden besluit d.d. 9 december 2014 (kenmerk: 1479073508-BB-004V J.A.M.) van
de Raad van Bestuur van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) als vervolg op onze bij brief
d.d. 16 maart2015 ingediende nadere stukken, waarin wij u gemotiveerd hebben verzocht om de behandeling
van deze zaak voor onbepaalde tiid op te schorten met de sommatie om voor de inhoudelijke motivering van
dit beroepschrift een nader termiin te vergunnen van drie maanden te rekenen vanaf het moment:

o A.M.L. van Rooij zijn door de gemeente Sint-Oedenrode, in samenspanning met de gemeenten Heusden
(Nederland) en de gemeente Zonhoven (België) afgenomen EU-burgerschap weer terug heeft verkregen
en vanaf 'l januari 201 1 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen met terugwerkende
kracht vanaf 'l januari 2011 zijn uitgeschreven uit de GBA van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland)
en zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Rijksregister van België
en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 over een Belgische identiteitskaart beschikken en met
terugwerkende kracht vanaf 1 1 juli 2013 (voor A.M.L. van Rooij) en 19 januari 2014 (voor J.E.M. van
Rooij van Nunen) over een rechtsgeldig Nederlands paspoort beschikken.

. de in opdracht van gemeentesecretaris Fred Schriever, namens deze toezichthouder mevrouw T.

Gruben-van den Hoek, door de gemeente Sint-Oedenrode op 29 januari 2015 gestolen 12 of 13
containers aan eigendommen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping
en Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen, zijn teruggebracht op de
plaats waar de gemeente Sint-Oedenrode ze heeft gestolen, te weten op de parkeerplaats van het
perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat
daaruit niets kan worden weggehaald

o B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117 , 5491 XA Sint-Oedenrode de op 18 februari 2015 met de hulp van het
Kadaster en de gemeente Sint-Oedenrode onwettig verkregen sleutels van de woningen op het adres't
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), waarin ook het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,
Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratie-kantoor van Rooij Holding B.V . zitten gevestigd heeft
overhandigd aan de wettig eigenaar A.M.L. van Rooij op zijn woonadres Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven (België).

Dit omdat het inhoudelijk motiveren van dit beroepschrift door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. die wordt
aangestuurd door haar directeur A.M.L. van Rooij, die in geen enkel land en/of gemeente binnen de Europese
Unie staat ingeschreven, die niet beschikt over een identiteitskaart in het land waar hij woont, die niet beschikt
over een rechtsgeldig Nederlands paspoort, het bedrijf waarvan de gemeente Sint-Oedenrode alle
eigendommen heeft gestolen als ook vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, wetboeken e.d. en waaryan
B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode zelfs het kantoor (waar het staat ingeschreven in

de Kamer van Koophandel) als ook bijbehorende brievenbussen, met de hulp van de gemeente Sint-Oedenrode,
op onwettige wijze in beslag heeft genomen, niet meer in de mogelijkheid verkeert om nog werkzaamheden te
verrichten tot het moment alles weer rechtmatig is gecorrigeerd en wel op de grond van de in deze nadere
stukken gemotiveerde gronden.

Deze nadere stukken bevatten 124 paqina's met stukken A Um I í60 blz.). totaal: 184 blz..

Geachte behandelend rechter mr. J.Y. van de Kraats,

Hierbij laat het Ecologisch Kennis Centrum 8.V., gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD te
Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) als gemachtigde van:

o


