
1 
 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 5 augustus 2014 12:28 
Onderwerp: Beloofde informatie naar aanleiding van uw taxatierapport 't Achterom 9 en 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode 
Aan: I.Hulsen@mvgm.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
Aan: I.F.W. Hulsen 
MVGM 
Vastgoedtaxaties BV 
(e-mail: I.Hulsen@mvgm.nl)   
  
Allereerst wil ik u bedanken voor het fijne gesprek van heden. 
  
Voor de beloofde bezwaarschriften aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode en 
burgemeester en wethouders van Heusden lees de volgende links en print die uit: 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juli-2014-bezwaarschrift-aan-benw-van-sint-oedenrode-
inzake-strafklacht-belgie.pdf    

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juli-2014-bezwaarschrift-benw-heusden-inzake-
strafklacht-belgie.pdf  

 
Ondanks onze sommatie om daarop vóór uiterlijk 21 juli 2014 een beslissing te hebben genomen 
hebben ze daarop nog steeds niet beslist.  
 
In tegenstelling met wat de gemeente Sint-Oedenrode u heeft verteld lopen hierop nog meerdere 
rechtszaken in Nederland en heel veel in België, waaronder tegen het bestemmingsplan Buitengebied 
bij de Nederlandse Raad van State. 
 
Uit de inhoud van uw taxatierapport kunnen wij opmaken dat u dat op basis van valse verkregen 
gegevens van de gemeente Sint-Oedenrode valselijk heeft opgemaakt. Wij verzoeken u dan ook de 
naam door te geven van de persoon of personen, werkzaam voor de gemeente Sint-Oedenrode, die 
de gegevens aan u heeft (hebben) verstrekt, als ook een kopie te laten toekomen van de stukken die 
betreffende persoon of personen aan u heeft laten toekomen waarop u uw taxatierapport heeft 
gebaseerd. Zodra die gegevens binnen zijn zal hiervan tegen betreffende personen van de gemeente 
Sint-Oedenrode een strafklacht worden ingediend bij de HAZODI politie in Zonhoven (België). Aan u 
zal van die strafklacht een kopie worden verstrekt. Om u en uw kantoor te vrijwaren van strafbaar 
gepleegde feiten, verzoeken wij u om uw taxatierapport van 1 december 2013 per direct in te trekken 
en ons dat per kerende e-mail schriftelijk te bevestigen.  
 
Om uw voormalige collega ing. J. Dijkmans niet in problemen te brengen wil ik u vragen om deze e-
mail ook aan hem door te sturen en hem te vragen mij een ontvangstbevestiging daarvan te versturen.   
 
Zoals ik u al kenbaar heb gemaakt gaan wij volgende week per aangetekende brief eisen dat 
advocaat Ralph Ubels en F.P. Richel alles intrekken. Doen zij dat niet dan gaat ook tegen hen 
strafklacht worden ingediend bij de HAZODI politie in Zonhoven (België) en zal hun meest crimineel 
handelen middels een persbericht wereldwijd kenbaar worden gemaakt. Zoals toegezegd laat ik u 
volgende week per e-mail een kopie toekomen van mijn aangetekende brieven aan Ralph Ubels en 
F.P. Richel.  
 
Graag verneem ik zo spoedig mogelijk uw reactie hierop;  
 
Met vriendelijke groet 
Ad van Rooij 
 
Namens de volgende betrokken rechtspersonen:  

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); 
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3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” VOF, met vestigingsnummer: 17202675, met de 
vennoten A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen, gevestigd op het adres ’t Achterom 
9-9A, 5491XD, Sint-Oedenrode (NL), vanaf 1 januari 2011 beiden wonende op hun  
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); is vanaf 1 januari 2012 
onder de naam Camping en Pensionstal “Dommeldal” doorgegaan als eenmanszaak, met 
vestigings-nummer: 000015269639, met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met ondernemersnummer: 16090111, 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 ondernemingsnummer: 17102683, 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. 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);  

, 
 
              


