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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 7 augustus 2014 09:31 
Onderwerp: Fwd: Sommatie om op grond van de inhoud van deze e-mail uw valselijk opgemaakt 
taxatierapport d.d. 1 december 2013 van ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
vóór uiterlijk 8 augustus 2014 te hebben ingetrokken en de daarin gestelde vragen te hebben 
beantwoord. 
Aan: Jeroen@hopman-schreuder.nl, info@hopman-schreuder.nl 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aan: Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting BV   
t.a.v. ing. J. Dijkmans MRE MRICS RT  
Julianalaan 13, 2712 CB Zoetermeer 
T. +31 (0) 79 342 87 77 
E-mail: Jeroen@hopman-schreuder.nl 
E-mail: info@hopman-schreuder.nl 
 
Betreft: 

- Sommatie om op grond van de inhoud van deze e-mail uw valselijk opgemaakt taxatierapport 
d.d. 1 december 2013 van ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) vóór 
uiterlijk 8 augustus 2014 te hebben ingetrokken en de daarin gestelde vragen te hebben 
beantwoord.    

         Zonhoven 7 augustus 2014  
Geachte heer Dijkmans,  
 
In de volgende hieronder ingelaste link vindt u het door de volgende 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); 

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);  

bij e-mail d.d. 5 augustus 2014 (12:28 uur) gedane verzoek aan u mede taxatierapportschrijfster I.F.W. 
Hulsen naar aanleiding van het door u in opdracht van de SNS Bank NV opgestelde valselijke 
taxatierapport d.d. 1 december 2013: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-augustus-2014-verzoekschrift-aan-taxateur-i-hulsen-
mvgm-te-rijswijk.pdf  

 
Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en van de daarin bij de muis aanklikbare 
links aan feitelijke en wettelijke onderbouw. 
 

mailto:Jeroen@hopman-schreuder.nl
mailto:info@hopman-schreuder.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-augustus-2014-verzoekschrift-aan-taxateur-i-hulsen-mvgm-te-rijswijk.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-augustus-2014-verzoekschrift-aan-taxateur-i-hulsen-mvgm-te-rijswijk.pdf
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Voor meer achtergrond verwijzen wij u naar de hieronder ingelaste e-mail van 6 augustus 2014 (09:14 
uur) van de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) aan A.M.L. van Rooij.   
 

Van: Sociale Databank Nederland <sdn@planet.nl> 
Datum: 6 augustus 2014 09:14 
Onderwerp: FW: Beste Micha / Beste Yvonne / Het is nog veel erger dan wat jij denkt en 
wat er tot op heden op klokkenluideronline staat 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 
Dag allemaal, ik reageer meestal niet open naar alle ontvangers van Ad zijn mail. 
Zie: de oproep van de rechtbank Oost-Brabant.  Echt verbijsterend…!! 
  
Wat ik weet en gezien heb is dat de politiek, de gemeentelijke besturen van Sint 
Oedenrode, Heusden, Zonhoven en Hasselt er echt alles aan doen om Ad van 
Rooij, zijn vrouw en ook zijn moeder totaal kapot te maken. Ad maakt de giga-
vergissing dat wanneer je het wettelijk recht en het grootste gelijk van de wereld 
aan je kant hebt, dat je dan in de pseudorechtstaat ook het gelijk en het recht zult 
krijgen. Mis Ad, de bierkaai en corruptie zijn sterker dan alle wetten en feitelijke 
omstandigheden bij elkaar. Jij wordt samen met je familie compleet kapot 
gemaakt. Omdat je niet wilt buigen voor machtsmisbruik, collusie en hebzucht van 
bestuurders in zowel Nederland als in België.  Alles hangt af van openbare 
evaluatie van wat jullie is overkomen. Elke vorm van fraude en machtsmisbruik 
wordt tegen jou gebruikt om jouw kennis over milieucriminaliteit van de overheden 
te smoren. Het gaat over miljarden aan schade en winsten. 
  
De enige mogelijkheid om de gigantische corruptie in Nederland en België te 
ontmaskeren ligt bij de media en de besturen in de gemeenten. Justitie en 
parlement doen niks zonder de opdracht om de waarheid te achterhalen. 
Integendeel, ze werken braaf mee om jou te killen. Ik geef hier de lijst van 
mailadressen van de gemeenteraden van Sint Oedenrode, Heusden, Zonhoven en 
Hasselt in de hoop dat er toch nog enkele raadsleden zijn die hun integriteit niet 
aan de duivel hebben uitgeleverd.  Ik raad je overigens aan om het college uit te 
nodigen voor een voorlichtingsavond over dat wat je hebt meegemaakt met het 
gemeentebestuur, de politie en de rechterlijke macht, gekoppeld aan dat wat de 
gemeente Sint-Oedenrode gaat overkomen met de bezuinigingen en gedumpte 
zorgtaken van ouderenzorg, jeugdzorg, WMO en thuishulp. Geen enkele 
bestuurder kan daar omheen, omdat zelfs ieders eigenbelang geraakt wordt met 
inperking van het recht op een AOW-uitkering voor vooral (ex)functionarissen met 
een hoog pensioen. 
  
Echt waar Ad, het raakt direct en in volle kracht hun eigen portemonnee. Niets is 
zo affectief als het aantasten van hun eigen koopkracht. Zie daarvoor 
mijn uitnodiging aan alle gemeenten om in het eigenbelang die voorlichting in de 
raadszaal te organiseren. Zie het voorstel om onnodige schade voor gemeenten te 
voorkomen: https://www.youtube.com/watch?v=y_fW1CqdGos&feature=youtu.be 
 

 
Betreffende brief d.d. 30 juli 2014 van Menno van der Donk met onderliggend valselijk opgemaakt 
verzoekschrift van advocaat mr. F.P. Richel van Van Benthem & Keulen advocaten te Utrecht aan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, handelend in opdracht van een binnen de SNS 
Bank NV anoniem gehouden, opererende grensoverschrijdende criminele organisatie, met 
bijbehorende 12 producties, vindt u bijgevoegd in de volgende link: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-juli-2014-oproeping-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-
van-rooij-om-te-worden-gehoord.pdf   

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 

http://www.sdnl.nl/
http://www.klokkenluideronline.is/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-juli-2014-oproeping-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-om-te-worden-gehoord.pdf
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/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
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juli-2014-verzoekschrift-aan-schepencollege-hasselt-domiciliefraude-e-verbeek.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblowers/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-december-2013-cassatie-hoge-raad.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-juli-2014-oproeping-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-om-te-worden-gehoord.pdf
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
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
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juli-2014-verzoekschrift-aan-schepencollege-hasselt-domiciliefraude-e-verbeek.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/leo-verhoef-aan-de-rekenkamer-over-spaarfonds-aow-1.pdf
http://www.sdnl.nl/uitnodiging-aan-gemeenten.htm
https://www.youtube.com/watch?v=y_fW1CqdGos&feature=youtu.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-juli-2014-oproeping-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-om-te-worden-gehoord.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-juli-2014-oproeping-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-om-te-worden-gehoord.pdf
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Dit valselijk opgemaakt verzoekschrift d.d. 28 juli 2014 van advocaat mr. F.P. Richel van Van Benthem 
& Keulen advocaten te Utrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant is 
gebaseerd op een valselijk opgemaakt taxatierapport d.d. 1 december 2013 opgesteld en ondertekend 
door ing. J. Dijkmans thans werkzaam bij Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting BV te Zoetermeer, 
welke u als productie 11 achter betreffend verzoekschrift vindt gevoegd.  
 
Op ons bij e-mail d.d. 5 augustus 2014 (12:28 uur) gedane verzoek aan u mede 
taxatierapportschrijfster I.F.W. Hulsen naar aanleiding van dit door u valselijk opgemaakt 
taxatierapport d.d. 1 december 2013 krijgen wij van haar letterlijk de volgende reactie met een kopie 
aan u:  
 

Van: Hulsen, IFW (Inge) <i.hulsen@mvgm.nl> 
Datum: 6 augustus 2014 11:00 
Onderwerp: RE: Beloofde informatie naar aanleiding van uw taxatierapport 't Achterom 9 
en 9A, 5491 XD Sintoedenrode 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Cc: Jeroen Dijkmans <Jeroen@hopman-schreuder.nl> 
 
 
Goedemorgen heer van Rooij, 
  
Bedankt voor uw uitleg gisteren en uw email! 
  
 
Ik heb de heer J. Dijkmans op de hoogte gesteld, hij staat eveneens in de cc. 
De gegevens vermeld in de taxatie hebben wij verkregen 
van www.ruimtelijkeplannen.nl, wij hebben eveneens vermeld dat u (eigenaar) een 
beroep heeft lopen tegen het vigerende bestemmingsplan maar dat ons (toen) de 
beroepsgronden niet duidelijk waren. 
  
Ik kan niet ingaan op uw verzoek tot intrekken van de taxatie, daar de SNS Bank 
onze opdrachtgever is, waarmee ik reeds contact heb opgenomen! 
  
Met vriendelijke groet, 
MVGM Vastgoedtaxaties 
 
I.F.W. Hulsen MRE MRICS RRV RT 
Register Taxateur o.z. 
T +31 10 229 22 10 
M +31 6 11 01 53 95 
E i.hulsen@mvgm.nl 
I www.mvgm.nl 
Bezoekadres: 
De Bruyn Kopsstraat 9K 
2288 EC  Rijswijk 
 
Correspondentieadres: 
Postbus 1800 
2280 DV  Rijswijk 
 denk aan het milieu - voordat u deze email print 
 

  
  
Naar aanleiding daarvan hebben wij de volgende vragen. 
 
Vraag 1.  
 
Tijdens het telefonisch overleg eergisteren vertelde mevrouw Hulsen ons dat bij het opnemen van de 
taxatie een of meerdere personen van de gemeente Sint Oedenrode aanwezig waren. Wilt u aan ons 
doorgeven, welke persoon(en) dat was (waren)?    
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-augustus-2014-verzoekschrift-aan-taxateur-i-hulsen-mvgm-te-rijswijk.pdf
mailto:i.hulsen@mvgm.nl
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:Jeroen@hopman-schreuder.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
mailto:i.hulsen@mvgm.nl
http://www.mvgm.nl/
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Vraag 2.  
 
Zij schrijft in haar reactie e-mail met een kopie aan u:  
 

Ik kan niet ingaan op uw verzoek tot intrekken van de taxatie, daar de SNS Bank onze 

opdrachtgever is, waarmee ik reeds contact heb opgenomen! 

Hiermee bevestigt zij naar aanleiding van de door ons bij e-mail d.d. 5 augustus 2014 (12:28 uur) 
gedane verzoek aan haar dat zij contact heeft gehad met een persoon binnen de SNS Bank die aan 

u de opdracht heeft gegeven. Naar aanleiding daarvan hebben wij aan u de volgende vragen:  

A. Bent u bereid om de naam, telefoonnummer en e-mail adres van die persoon binnen de 
SNS Bank NV die u hierover gisteren heeft gesproken aan mij door te geven? 
 

B. Bent u bereid om aan mij een kopie te verstrekken van de schriftelijke opdracht van de 
SNS Bank NV met de daarbij verstrekte onderliggende stukken waarop u uw valselijk 
opgemaakt taxatierapport d.d. 1 december 2013 heeft gebaseerd? 

Vraag 3.  
 
Zij schrijft in uw reactie e-mail met een kopie aan u verder:  
 

De gegevens vermeld in de taxatie hebben wij verkregen 
van www.ruimtelijkeplannen.nl, 

 
Dit zegt niets over de gegevens die u heeft gebruikt in het opstellen van uw taxatierapport d.d. 1 
december 2013. Bent u bereid om aan ons de exacte gegevens te verstrekken die u vanuit 
www.ruimtelijkeplannen.nl heeft gebruikt in uw valselijk opgemaakte taxatierapport?  
 
Vraag 4.  
 
Zij schrijft enkel en alleen met uw opdrachtgever SNS Bank te maken te hebben.  
Dat is volstrekt onjuist. De woningen ’t Achterom 9 en 9A, met een daarop rustende rechtsgeldige 
milieuvergunning voor het houden van 78 paarden en 59 vleesvarkens met een ondergrond van zo’n 
6,5 hectare en een rechtsgeldige milieuvergunning voor een minicamping met 25 campingplaatsen en 
een pension voor 10 pensiongasten met daarin vanaf 5 maart 1998 gevestigd de bedrijven Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. en Van Rooij Holding B.V. en daarin gevestigd de politieke groepering De 
Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, zijn in volle eigendom van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij 
van Nunen vanaf 1 januari 2011 wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3500 te 
Sint-Oedenrode. Naar aanleiding daarvan hebben wij aan u de volgende vragen: 
 

A. U heeft aan de eigenaars A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij nooit enig verzoek gedaan om 
informatie welke door u dan had moeten worden meegenomen in uw taxatierapport d.d. 1 
december 2013. Volgens ons bent u dat wettelijk verplicht, zo niet motiveer? 
 

B. U heeft aan de eigenaars A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij voorafgaande aan het 
definitief maken van uw taxatierapport d.d. 1 december 2013 nooit een concept verstuurd met 
het verzoek daarop te reageren. Volgens ons bent u dat wettelijk verplicht, zo niet 
motiveer? 
 

C. U heeft aan de eigenaars A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij nooit uw definitief 
taxatierapport d.d. 1 december 2013 toegestuurd  Volgens ons bent u dat wettelijk 
verplicht, zo niet motiveer? 
 

D. Met uw valselijk opgemaakt taxatierapport werkt u mee aan de liquidatie van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. en Van Rooij Holding B.V. welke vanaf 5 maart 1998 zijn gevestigd in de 
woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. De schade als gevolg daarvan 
die u daarbij aanricht bij Van Rooij Holding B.V, het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en bij 
cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. belopen ten minste 50 miljoen euro. Wij 
stellen u persoonlijk hierbij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Volgens ons bent u 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-augustus-2014-verzoekschrift-aan-taxateur-i-hulsen-mvgm-te-rijswijk.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-augustus-2014-verzoekschrift-aan-taxateur-i-hulsen-mvgm-te-rijswijk.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-4-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
https://a6880ff6-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/bilderberggijzeling/UittrekselKvKEcologischKennisCentrumB.V..pdf?attachauth=ANoY7crilYIlfqiYGIM6mzT0zDDq33fC5SGoACmf1aqQbBFZCo3OAethfHF_vVcvZd-U56bOkP012pKAaWNpOX7afopcmB1FySO8hEIqKo7gnvoTxqTbGHI--rCCMAKmRGo7RGpz1A0_8TtWBc9_KZv3_iG3DgDvIPzlFbiKtJ5c7wl6PjgfouERIFSZ69pLRMZbjrk0XPGM2E7FfT3X_6PGOQDiUMsdwEcxSeXYP9tMgR9E2OWpQMaFshnG-eNrbtJ-tJFhUlU0&attredirects=0
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niet bevoegd om op deze wijze Van Rooij Holding B.V. , het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. en cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. te liquideren, zo ja motiveer? 
 

E. Met uw valselijk opgemaakt taxatierapport werkt u mee aan het om zeep helpen van de 
politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode welke met instemming van burgemeester 
Peter Maas van Sint-Oedenrode vanaf 13 januari 2010 is gevestigd in de woning op het adres 
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode. De schade als gevolg daarvan die u daarbij aan de 
Nederlandse democratie en Europese democratie in het algemeen en bij de landelijke 
politieke partij De Groenen in het bijzonder aanricht belopen honderden miljarden euro’s. Wij 
stellen u persoonlijk hierbij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Volgens ons bent u 
niet bevoegd om op deze wijze De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode als ook de 
Nederlandse en Europese democratie om zeep te helpen, zo ja motiveer? 

 
Vraag 5.  
 
Zij schrijft enkel en alleen met uw opdrachtgever SNS Bank te maken te hebben.  
In opdracht van de SNS Bank heeft u op blz. 11 onder punt 5.1 van uw taxatierapport letterlijk het 
volgende geschreven: 
 

 
5.1. Gebruiker   
 
In het verleden was het bedrijf in het bezit van een milieuvergunning, voor het 
houden van 78 paarden en 59 vleesvarkens.  
   

  
Hiermee heeft u valsheid in geschrift en daarmee een ernstig misdrijf gepleegd.  
A.M.L. van Rooij is namelijk nog steeds in het bezit van een rechtsgeldige milieuvergunning voor het 
houden van 78 paarden en 59 vleesvarkens. Corruptie vanuit de gemeente Sint- Oedenrode heeft 
ervoor gezorgd dat A.M.L. van Rooij als gevolg daarvan tot op de dag van vandaag betreffende 78 
paarden niet heeft kunnen houden en de camping en het pension niet hebben kunnen exploiteren. 
Hierop lopen zowel in Nederland en in België nog meerdere gerechtelijke procedures. De schade als 
gevolg daarvan die de gemeente Sint-Oedenrode nog aan A.M.L. van Rooij zal moeten betalen 
beloopt meerdere miljoenen euro’s. Met uw valselijk opgemaakt taxatierapport werkt u mee om al die 
lopende gerechtelijke procedures de nek om te draaien ten gunste van de corrupte gemeente Sint-
Oedenrode die daaraan miljoenen euro’s verdient. U bent niet bevoegd om met een valselijk 
opgemaakt taxatierapport gedurende de meerdere daarop lopende gerechtelijke procedures miljoenen 
euro’s te stelen bij A.M.L. van Rooij. Daarmee stelt u zich namelijk boven de rechters in Nederland en 
België. Wij stellen u persoonlijk hierbij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle reeds 
geleden en nog te lijden schade als gevolg daarvan. U mag in uw taxatierapport geen valsheid in 
geschrift plegen om miljoenen euro’s te stelen en bent wettelijk verplicht om in uw 
taxatierapport te vermelden dat hierop zowel in Nederland en België nog meerdere 
gerechtelijke procedures lopen. Bent u het daarmee eens Ja of Nee?, zo nee motiveer? 
 
Vraag 6.  
 
Zij schrijft enkel en alleen met uw opdrachtgever SNS Bank te maken te hebben.  
In opdracht van de SNS Bank heeft u op blz. 21 onder punt 9.2 van uw taxatierapport letterlijk het 
volgende geschreven: 
 

 
9.2. Bodemverontreiniging  
 
De eigenaar is niet in het bezit van een rapport inzake een bodemonderzoek. 
  
De taxateurs hebben de volgende visuele waarnemingen gedaan die zouden kunnen 
duiden op bodemverontreiniging: geen. Op de website www.bodemloket.nl komt geen 
aanduiding voor als verontreinigde locatie.  
 

  

http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2010-brief-p-maas-campagne-verkiezingen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2010-brief-p-maas-campagne-verkiezingen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2010-instemming-ad-van-rooij-kandidaat-de-groenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.europeseverkiezingen.com/id/vjiyjnx8q1ok/de_groenen_en_verkiezingen_europees
http://www.degroenen.nl/
http://www.bodemloket.nl/
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U schrijft in uw taxatierapport d.d. 1 december 2013 letterlijk het volgende:  
 

De eigenaar is niet in het bezit van een rapport inzake een bodemonderzoek. 

Hiermee heeft u valsheid in geschrijft en daarmee een zeer ernstig misdrijf gepleegd.  
A.M.L. van Rooij is namelijk de eigenaar en A.M.L. van Rooij is in het bezit van meerdere 
bodemonderzoekrapporten waarmee vaststaat dat de bodem voor een groot gedeelte ernstig 
verontreinigd moet zijn met onder andere grote hoeveelheden zeer giftig kankerverwekkend 
arseenzuur, dat volledig oplost in (grond) water, afkomstig van naastliggende houtimpregneerbedrijf 
Gebr. van Aarle (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.), Ollandseweg 159, 5491 XD, Sint-Oedenrode. 
Naar aanleiding daarvan hebben wij aan u de volgende vragen: 
 

A. U heeft aan eigenaar A.M.L. van Rooij nooit gevraagd of hij in het bezit is van 
bodemonderzoekrapporten en toch heeft u in uw taxatierapport geschreven dat eigenaar 
A.M.L. van Rooij niet in het bezit is van bodemonderzoekrapporten. Daarmee heeft u 
bikkelhard valsheid in geschrift gepleegd. A.M.L. van Rooij is namelijk in het bezit van 
meerdere bodemonderzoekrapporten waarmee onmiskenbaar feitelijk is komen vast te staan 
dat een groot gedeelte van de eigendommen van A.M.L. van Rooij verontreinigd moeten zijn 
met onder andere grote hoeveelheden zeer giftig kankerverwekkend arseenzuur, dat volledig 
oplost in (grond) water, afkomstig van het naastliggende houtimpregneerbedrijf Gebr. van 
Aarle (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.). De daarmee aantoonbare bodemverontreiniging is 
ons inziens met geen 10 miljoen euro te saneren en toch schrijft u in uw taxatierapport dat uw 
ogen, die kennelijk onder in de grond kunnen kijken, hebben geconstateerd dat er geen 
bodemverontreiniging is. In geval u hierop uw taxatierapport niet onmiddellijk intrekt dan zal 
hiervan onverwijld tegen u een strafklacht worden ingediend bij de HAZODI politie in 
Zonhoven. Naar aanleiding daarvan hebben wij aan u dan ook de volgende vraag: Bent u 
bereid om hierop uw valselijk opgemaakt taxatierapport vóór uiterlijk 8 augustus 2014 
te hebben ingetrokken: Ja of Nee? Zo nee, dan zal tegen u en uw bedrijf juridische 
stappen worden ondernomen.  
 

B. Bovengenoemde met bodemonderzoekrapporten te onderbouwen bodemverontreinigingen 
van naar schatting ten minste 10 miljoen euro’s zijn door de gemeente Sint-Oedenrode 
bewust veroorzaakt. Dit omdat hun dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle (thans: Van Aarle 
Houtbedrijf B.V.) vanaf omstreeks 1978 tot op heden in strijd met het bestemmingsplan 
buitengebied van Sint-Oedenrode, zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning en zonder 
een daaraan onlosmakelijk verbonden wettelijk vereiste Wvo-vergunning van het waterschap 
De Dommel, al zo’ 36 jaar lang onbeperkte hoeveelheden valselijk geëtiketteerd zeer giftig 
kankerverwekkend arseenzuur en chroomtrioxide hebben mogen lozen, welke volledig 
oplossen in water en die op grond van Europese richtlijnen en verordeningen via een 
maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek uit het milieu (bodem) hadden 
moeten worden geweerd. Al in 1999 heeft A.M.L. van Rooij hierover een Europees arrest 
gewonnen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin is uitgesproken dat hun 
dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) voor het rechtstreeks 
lozen in het oppervlaktewater (naastliggende sloten) als ook voor het lozen via de lucht via 
daken, goten en verharde wegen en bedrijventerreinen in het oppervlaktewater en in de 
bodem een Wvo-vergunning nodig heeft van het Waterschap De Dommel en een daaraan 
gecoördineerde Milieuvergunning van de gemeente Sint-Oedenrode. Als bewijs daarvoor vindt 
u in de volgende links bijgevoegd de artikelen in het jaar 1999 daarover in de Leeuwarder 
Courant en het Algemeen Dagblad. 

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-
meer.pdf  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Het is de gemeente Sint-Oedenrode die al maar liefst 15 jaar lang geen 
uitvoering geeft aan dit door A.M.L. van Rooij gewonnen Europese arrest, waardoor hun 
dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) tot op de dag van 
vandaag heeft kunnen doorgaan met het massaal vergiftigen van de omgevingsgrond van dat 

http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-bw30.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-bw30.htm
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-bw30.htm
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Justitie_van_de_Europese_Unie
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
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bedrijf, waaronder de grondeigendommen van A.M.L. van Rooij die pal naast dat bedrijf zijn 
gelegen. Het is de gemeente Sint-Oedenrode die de vergiftiging van al deze 
omgevingsgronden moet betalen, waaronder die van A.M.L. van Rooij welke ten minste 10 
miljoen euro zal zijn.  
 
Hier ligt juist de oorzaak dat A.M.L. van Rooij op 21 april 2010, een dag na een door 
burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode gedane valse aangifte van smaad, te maken 
kreeg met een Gestapo-achtige binnenval in opdracht van diezelfde burgemeester Peter Maas 
(CDA) met politie in de aanslag, waarop A.M.L. van Rooij naar België is gevlucht en daar 
politiek asiel heeft moeten aanvragen om door toedoen van Peter Maas (CDA) in Nederland 
niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn. Dit des te meer eerdere pogingen tot 
doodslag uitgevoerd door de buurtbewoners M.A.C. (Mies) van den Biggelaar en zijn zoon 
Robert van den Biggelaar (familie van Gebr. van Aarle) door de gemeente Sint-Oedenrode 
indirect met honderdduizenden euro’s zijn beloond en aangiften daartegen bij de politie door 
toedoen van dezelfde burgemeester Peter Maas, als hoofd van de politie, nooit strafrechtelijk 
worden onderzocht.  

 
Het is onmiskenbaar deze vanuit de gemeente Sint-Oedenrode binnen de SNS-Bank NV 
geïnfiltreerde grensoverschrijdende politieke misdaad die ervoor hebben gezorgd:  
- dat A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen als ook hun Nederlandse 

ondernemingen Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
en Van Rooij Holding B.V. vanaf 1 januari 2011 (3,5 jaar lang) geen enkele inkomsten 
meer hebben;  

- dat A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen als ook hun Nederlandse 
ondernemingen Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
en Van Rooij Holding B.V. vanaf 1 januari 2011 (3,5 jaar lang) te maken hebben met hoge 
kosten zonder dat daartegenover inkomsten staan;  

- dat A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen als ook hun Nederlandse 
ondernemingen Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
en Van Rooij Holding B.V. vanaf 1 januari 2011 (3,5 jaar lang) in en vanuit Nederland te 
maken hebben gekregen met zeer vele (mogelijk wel 100) onrechtmatige 
gerechtsdeurwaarders exploot van betekeningen, executoriale beslagleggingen e.d. op 
basis van valse vonnissen, arresten of uitspraken.   

- dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. vanaf 1 januari 2011 zijn vele Nederlandse 
cliënten niet meer heeft kunnen bijstaan in de vele lopende rechtszaken en daardoor 
contractbreuk heeft moeten plegen met alle schadelijke gevolgen vandien;  

- dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen heel hun hebben en houden, 
waaronder hun paarden en klanten van camping en pensionstal “Dommeldal” hebben 
moeten achterlaten zonder enige controle te hebben op al hun eigendommen, woningen 
en bijgebouwen met alle schadelijke gevolgen vandien;  

- dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, ondanks hun onafgebroken verblijf in 
hun woning op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 33520 Zonhoven, al maar 
liefst 3,5 jaar lang zich niet kunnen aansluiten bij een in Vlaanderen wettelijk verplichte 
zorgverzekering, waardoor aantoonbare gezondheidsschade is opgelopen; 

- dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, ondanks hun onafgebroken verblijf in 
hun woning op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 33520 Zonhoven, in België al 
maar liefst 3,5 jaar lang hebben rondgereden in een auto met Nederlands kenteken en 
daarmee strafbare feiten hebben moeten plegen; 

- dat A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen als ook hun Nederlandse 
ondernemingen Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
en Van Rooij Holding B.V. in zowel België als in Nederland maar liefst 3,5 jaar lang in zeer 
ernstige mate sociale en fiscale fraude hebben moeten plegen;  

- dat A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen als ook hun Nederlandse 
ondernemingen Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
en Van Rooij Holding B.V. in Nederland maar liefst 3,5 jaar lang hun contactuele 
verplichtingen jegens derden niet hebben kunnen nakomen;  

- dat bij A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij het kiesrecht is afgenomen;  
- dat de 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), als ook de daaraan verbonden Politieke Groepering De Groenen, afdeling 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
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Heusden niet hebben kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-
Oedenrode en Heusden op 19 maart 2014;  

- dat de Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht) met hun Noord-
Brabantse afdelingen in Sint-Oedenrode en Heusden op 14 oktober 2012 niet heeft kunnen 
meedoen aan de provinciale verkiezingen van Noord-Brabant, waaruit ook de leden van de 
Nederlandse Eerste Kamer worden gekozen; 

- dat A.M.L. van Rooij bij de verkiezingen voor het Europese Parlement op 25 mei 2014 niet op 
de lijst heeft kunnen staan voor zijn Politieke Groepering De Groenen met haar zetel te 
Utrecht;  

 
In opdracht van deze grensoverschrijdende politieke misdaad heeft u tegen betaling uw 
valselijk taxatierapport d.d. 1 december 2013 opgesteld, waarbij u zelfs zover bent gegaan dat 
u daarin schrijft dat eigenaar A.M.L. van Rooij niet in het bezit van een rapport inzake een 
bodemonderzoek zonder de eigenaar A.M.L. van Rooij daarom ook maar ooit te hebben 
verzocht. Daarmee is vast komen te staan dat u onderdeel uitmaakt van deze grote 
grensoverschrijdende alles vergiftigende criminele organisatie als u daarop uw valselijk 
opgemaakt taxatierapport niet onmiddellijk intrekt. Naar aanleiding daarvan hebben wij aan u 
dan ook de volgende vraag: Bent u bereid om hierop uw valselijk opgemaakt 
taxatierapport vóór uiterlijk 8 augustus 2014 te hebben ingetrokken: Ja of Nee? Zo nee, 
dan zal tegen u en uw bedrijf juridische stappen worden ondernomen.  

      
Behoudens een feitelijk onderbouwd helder antwoord op onze bovengenoemde vragen 1, 2A, 2B, 3, 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 5, 6A en 6B en uw beslissing dat uw valselijk opgemaakt taxatierapport d.d. 1 
december 2014 vóór uiterlijk 8 augustus 2014 is ingetrokken zal tegen u een strafklacht worden 
ingediend bij de HAZODI politie in Zonhoven (België). Ter onderbouwing van die strafklacht zal een 
kopie van deze sommatie met onderliggende stukken worden overlegd.  
 
Tevens zullen wij na 8 augustus 2014 tegen u persoonlijk die tegen betaling vanuit een criminele 
organisatie betreffend valselijk taxatierapport d.d. 1 december 2013 heeft opgesteld een klacht 
indienen bij de directeur van uw bedrijf de heer P.J.J. Schreuder, Julianalaan 13, 2712 CB Zoetermeer 
tel. +31 (0) 79 342 87 77, (e-mail: peter@hopman-schreuder.nl  met het verzoek u als taxateur voor 
het leven te schorsen en u te verplichten tot intrekking van het door u valselijk opgemaakte 
taxatierapport d.d. 1 december 2013 van ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.   
 
Tevens maken wij u hierbij kenbaar dat wij na 8 augustus 2014 van dit ernstig crimineel handelen 
door u in opdracht van een binnen de SNS Bank NV (is feitelijk de Staat der Nederlanden) anoniem 
gehouden opererende grote grensoverschrijdende criminele organisatie, middels een persbericht 
wereldwijd kenbaar zullen maken. Dit om te voorkomen dat u, thans vanuit Hopman & Schreuder 
Bedrijfshuisvesting BV nog meer slachtoffers maakt te gunste van wereldwijd opererende criminelen. 
 
In afwachting van uw feitelijk onderbouwd helder antwoord op onze bovengenoemde vragen 1, 2A, 
2B, 3, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 5, 6A en 6B en uw beslissing dat uw valselijk opgemaakt taxatierapport d.d. 
1 december 2014 is ingetrokken, vóór uiterlijk 8 augustus 2014 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” 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 

mailto:peter@hopman-schreuder.nl
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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);  


