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Afdeling Sint-Oedenrode met als  
gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij  

gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD, Sint-Oedenrode.  

 

  

 
 
Aan: het voltallige college van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,    
Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch  
 

                                                                                                        Sint-Oedenrode 28 november 2016  
Ons kenmerk: DeGroenen/14112016/verkiezingen 
 
 
Aan: het voltallige college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, zijnde (allemaal persoonlijk 
in handen):  

- Wim van de Donk (Voorzitter)(CdK)(VVD) (e-mail: IvanEekelen@brabant.nl en 
MvdVelden@brabant.nl en cdk@brabant.nl);    

- Bert Pauli (VVD) (e-mail: IKapteijns@brabant.nl en  bpauli@brabant.nl);    
- Johan van den Hout (SP) (e-mail: HWilleboer@brabant.nl en jvdhout@brabant.nl en  

jvdhout@sp.nl);   
- Anne-Marie Spierings (D66) (e-mail: NKhallaoui@brabant.nl) en mspierings@brabant.nl);    
- Erik van Merrienboer (PvdA) (e-mail: ABosman@brabant.nl) en hvmerrienboer@brabant.nl);   
- Christophe van der Maat (VVD) (e-mail: nvengelen@brabant.nl en cvdmaat@brabant.nl);     
- Henri Swinkels (SP) (e-mail: KvNiftrik@brabant.nl en  hswinkels@brabant.nl en  

hswinkels@sp.nl);     
- Annemie Burger (secretaris) (e-mail: PKetelaars@brabant.nl en aburger@brabant.nl);  

 
 
 
Geacht voltallig college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,    
Geachte bovengenoemde volksvertegenwoordigers in persoon;  
Geachte bovengenoemde politieke partijen;  
 
Geacht voltallig college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, zijnde: commissaris der Koning 
Wim van de Donk (VVD), gedeputeerde Bert Pauli (VVD), gedeputeerde Johan van den Hout (SP), 
gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66), gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA), 
gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD), gedeputeerde Henri Swinkels (SP) en secretaris 
Annemie Burger, 

De Groenen (Afdeling Sint-Oedenrode) met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij, gevestigd op 
het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, heeft inzake de herindelingsverkiezingen voor de 
nieuwe gemeente Meierijstad (Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode) op 23 november 2016 bij een 
met bewijs van ontvangst afgegeven brief d.d. 14 november 2016 (kenmerk: 
DeGroenen/14112016/verkiezingen) aan bovengenoemd met naam genoemde voltallige college van 
Gedeputeerd Staten van Noord-Brabant het volgende gemotiveerde spoedeisend verzoek tot het 
nemen van een besluit met bijbehorende sommatie laten uitgaan:  
 

 
Spoedeisend verzoek tot het nemen van een besluit om vóór uiterlijk 20 november 2016 te 
hebben beslist dat op grond van de inhoud van dit verzoekschrift: 

- de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Meierijstad (Veghel, Schijndel en  
Sint-Oedenrode) op 23 november 2016 niet doorgaan en voor onbepaalde tijd worden 
opgeschort.  

- de gemeente Sint-Oedenrode per direct onder curatele moet worden gesteld van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

- de door Commissaris der Koning Wim van de Donk (VVD) met ingang van 1 november 2016 
benoemde Peter Maas als waarnemend burgemeester van Bladel per direct wordt 
ingetrokken.  

 

https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Commissaris-van-de-Koning/Commissaris-Wim-van-de-Donk.aspx
mailto:IvanEekelen@brabant.nl
mailto:MvdVelden@brabant.nl
mailto:cdk@brabant.nl
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Pauli-Bert.aspx
mailto:IKapteijns@brabant.nl
mailto:bpauli@brabant.nl
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Johan-van-den-Hout.aspx
mailto:HWilleboer@brabant.nl
mailto:jvdhout@brabant.nl
mailto:jvdhout@sp.nl
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Anne_Marie-Spierings.aspx
mailto:NKhallaoui@brabant.nl
mailto:mspierings@brabant.nl
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Erik-van-Merrienboer.aspx
mailto:ABosman@brabant.nl
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mailto:hvmerrienboer@brabant.nl
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Christophe-van-der-Maat.aspx
mailto:nvengelen@brabant.nl
mailto:cvdmaat@brabant.nl
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Henri-Swinkels.aspx
mailto:KvNiftrik@brabant.nl
mailto:hswinkels@brabant.nl
mailto:hswinkels@sp.nl
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Gedeputeerde-Staten/De-Secretaris.aspx
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mailto:aburger@brabant.nl
http://www.bd.nl/regio/meierijstad/team-meierijstad-grote-winnaar-1.6671255
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met als sommatie aan het voltallige college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant , zijnde 
commissaris der koning Wim van de Donk (VVD), gedeputeerde Bert Pauli (VVD), gedeputeerde 
Johan van den Hout (SP), gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66), gedeputeerde Erik van 
Merrienboer (PvdA), gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD), gedeputeerde Henri Swinkels 
(SP) en secretaris Annemie Burger als medeveroorzaker van deze zware georganiseerde misdaad, 
waarin u alle acht betrokken bent geraakt en waarvoor u alle acht (salaris) krijgt betaald, hiervan vóór 
uiterlijk 20 november  2016 een strafklacht neer te leggen bij de federaal procureur des Konings 
Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, Brussel, waartoe u op grond van artikel 40 
Gerechtelijk wetboek wettelijk verplicht bent, daar EU-burger A.M.L. van Rooij als natuurlijk persoon, 
als eigenaar van Camping en Pensionstal “Dommeldal”, als directeur van het  Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., als bestuurder van Van Rooij Holding B.V., als bestuurder van Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., en als voorzitter van de politieke partij De Groenen 
(afdeling Sint-Oedenrode) als gevolg van deze ambtshalve domiciliefraude en adresfraude plegende 
grensoverschrijdende misdaad vanuit de gemeente Sint-Oedenrode (mede veroorzaakt door de 
gemeente Heusden) in geen enkele gemeente of land binnen de Europese Unie (of daarbuiten) staat 
ingeschreven in een bevolkingsregister van een gemeente of rijksregister van een land. Dit terwijl EU-
burger A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 (5,8 jaar lang) met een geregistreerd Belgisch 
huurcontract woont op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). 
 

Dit verzoekschrift met sommatie bevat 40 blz. met de stukken 1 t/m 30 (91 blz.), totaal: 131 blz.  

 
Betreffend spoedeisend verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 14 november 2016 met 
bijbehorende sommatie (met bijbehorende stukken 1 t/m 30 aan feitelijke onderbouw) hebben wij op 
14 november 2016 laten afgeven bij de griffie van de provincie Noord-Brabant (bijlage 1 en bijlage 2). 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
Betreffend spoedeisend verzoek aan verantwoordelijk voltallig college van Gedeputeerde Staten van 
Noord Brabant, zijnde: commissaris der Koning Wim van de Donk (VVD), gedeputeerde Bert Pauli 
(VVD), gedeputeerde Johan van den Hout (SP), gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66), 
gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA), gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD), 
gedeputeerde Henri Swinkels (SP) en secretaris Annemie Burger wordt als volgt afgesloten:  

 
Met bovengenoemde “feitenrelaas” is onmiskenbaar feitelijk bewezen dat het voltallige college van 
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, zijnde commissaris der koning Wim van de Donk (VVD), 
gedeputeerde Bert Pauli (VVD), gedeputeerde Johan van den Hout (SP), gedeputeerde Anne-
Marie Spierings (D66), gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA), gedeputeerde Christophe van 
der Maat (VVD), gedeputeerde Henri Swinkels (SP) en secretaris Annemie Burger met hun besluit 
d.d. 8 november 2016 (kenmerk: C2197504/4102406) gericht en verstuurd aan: 
  

 
De Groenen afdeling Sint-Oedenrode,  
p/a de heer A.M.L. van Rooij  
Hazendansweg 36A 
3520 Zonhoven, België   
 

 
valsheid in geschrift heeft gepleegd ten dienste van een grote grensoverschrijdende criminele 
organisatie onder aansturing van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode en 
burgemeester Jan Hamming (PvdA) van Heusden in samenspanning met de gemeente Zonhoven 
(België). 
 
Conclusie  
 
Met dit spoedeisend verzoek tot het nemen van een besluit is onmiskenbaar feitelijk komen vast te 
staan dat als gevolg van het bij aangetekende brief d.d. 5 februari 2013 aan A.M.L. van Rooij, 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) verstuurde valselijke AMTSHALVE besluit van de 
gemeente Sint-Oedenrode, namens deze T.F.H.M. de Louw (Stuk 11) EU-burger A.M.L. van Rooij 

http://www.sdnl.nl/pdf/14-november-2016-verzoek-de-groenen-aan-gs-noord-brabant.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-november-2016-ontvangstbewijs-verzoek-de-groenen-aan-gs-noord-brabant.pdf
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vanaf 29 augustus 2013 tot op heden (3 november 2016) in geen enkele gemeente binnen de 
Europese Unie (of daarbuiten) staat ingeschreven in een bevolkingsregister van een gemeente of 
rijksregister van een land, niet in het bezit is van een Belgische identiteitskaart of enige andere 
identiteitskaart van enig land binnen de Europese Unie (of daarbuiten) en zijn Nederlandse paspoort 
vanaf 11 juli 2013 is verlopen, welke niet kan worden vernieuwd, zolang A.M.L. van Rooij niet in het 
bezit is van een Belgische identiteitskaart of enige andere identiteitskaart van enig land binnen de 
Europese Unie (of daarbuiten).  
 
Zolang dit meest corrupte AMTSHALVE besluit van de gemeente Sint-Oedenrode, namens deze 
T.F.H.M. de Louw, met inachtneming van bovengenoemd “feitenrelaas” door de gemeente Sint-
Oedenrode niet AMBTSHALVE wordt gecorrigeerd in overeenstemming met onze geregistreerde 
huurovereenkomst (Stuk 6) en het door rechter mr. H.M.H. de Koning en griffier A. Selkan 
ondertekende proces-verbaal d.d. 11 mei 2012 (authentieke akte) in de zaak met zaaknummer:  
AWB 11/1633, van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (thans: Oost-Brabant), waarin letterlijk het 
volgende staat geschreven (Stuk 7): 

 
Inzake  
A.M.L. van Rooij, te Sint-Oedenrode, eiser 
 
Tegen 
De heffingsambtenaar van de gemeente Sint-Oedenrode, verweerder 
(gemachtigden: mr. A.G. Hendriks en H.A.M. van den Berkmortel) 
 
Huidig adres eiser: Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven, België. Vrouw woont nog in 
Sint-Oedenrode. April 2010 naar België gevlucht, miv 2011 niet meer ingeschreven in 
onze gemeente.  

  
blijven de omstandigheden van EU-burger A.M.L. van Rooij onveranderd en staat EU-burger A.M.L. 
van Rooij in geen enkele gemeente binnen de Europese Unie (of daarbuiten) ingeschreven in een 
bevolkingsregister van een gemeente of rijksregister van een land, en is EU-burger A.M.L. van Rooij 
niet in het bezit van een Belgische identiteitskaart of enige andere identiteitskaart van enig land 
binnen de Europese Unie (of daarbuiten) en blijft zijn Nederlandse paspoort vanaf 11 juli 2013  
verlopen, welke niet kan worden vernieuwd, zolang A.M.L. van Rooij niet in het bezit is van een 
Belgische identiteitskaart of enige andere identiteitskaart van enig land binnen de Europese Unie (of 
daarbuiten).  Zolang dat het geval blijft kunnen bestuursorganen in zaken waarin de natuurlijke 
persoon EU-burger A.M.L. van Rooij is betrokken of als gemachtigde optreedt op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht geen besluiten nemen, waarvoor onmiskenbaar Commissaris 
van de Koning Wim van de Donk (VVD) van Noord Brabant als vertegenwoordiger van Koning 
Willem Alexander, die de veroorzakende burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode heeft 
benoemd, verantwoordelijk en aansprakelijk is.      
 
Om als voltallige college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, zijnde: commissaris der 
koning Wim van de Donk (VVD), gedeputeerde Bert Pauli (VVD), gedeputeerde Johan van den 
Hout (SP), gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66), gedeputeerde Erik van Merrienboer 
(PvdA), gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD), gedeputeerde Henri Swinkels (SP) en 
secretaris Annemie Burger onder voorzitterschap van Commissaris van de Koning Wim van de 
Donk (VVD), niet nog meer onderdeel te gaan uitmaken van de hierboven beschreven feitelijk 
bewezen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad van ongekende omvang sommeren wij dit 
voltallige college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, zijnde: commissaris der koning Wim 
van de Donk (VVD), gedeputeerde Bert Pauli (VVD), gedeputeerde Johan van den Hout (SP), 
gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66), gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA), 
gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD), gedeputeerde Henri Swinkels (SP) en secretaris 
Annemie Burger als kennisdrager en als pleger van valsheid in geschrifte ten gunste van deze 
zware georganiseerde misdaad, waarin u persoonlijk betrokken bent geraakt en waarvoor u salaris 
krijgt betaald, hiervan vóór uiterlijk 20 november  2016 een strafklacht neer te leggen bij de 
federaal procureur des Konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, Brussel, 
waartoe u op grond van artikel 40 Gerechtelijk wetboek wettelijk verplicht bent, daar EU-burger 
A.M.L. van Rooij als natuurlijk persoon, als eigenaar van Camping en Pensionstal “Dommeldal”, als 
directeur van het  Ecologisch Kennis Centrum B.V., als bestuurder van Van Rooij Holding B.V., als 
bestuurder van  Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., en als voorzitter van de 

http://www.sdnl.nl/pdf/14-november-2016-verzoek-de-groenen-aan-gs-noord-brabant.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-november-2016-verzoek-de-groenen-aan-gs-noord-brabant.pdf
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politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) als gevolg van deze ambtshalve 
domiciliefraude en adresfraude plegende grensoverschrijdende misdaad vanuit de gemeente Sint-
Oedenrode in geen enkele gemeente of land binnen de Europese Unie (of daarbuiten) staat 
ingeschreven in een bevolkingsregister van een gemeente of rijksregister van een land. Dit terwijl EU-
burger A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 (5,8 jaar lang) met een geregistreerd Belgisch 
huurcontract woont op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). 
Gezien de ernst van dit spoedeisend verzoek tot het nemen van een besluit, richten wij aan het 
voltallige college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, zijnde commissaris der koning Wim 
van de Donk (VVD), gedeputeerde Bert Pauli (VVD), gedeputeerde Johan van den Hout (SP), 
gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66), gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA), 
gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD), gedeputeerde Henri Swinkels (SP) en secretaris 
Annemie Burger, het nadrukkelijke verzoek om vóór uiterlijk 20 november 2016 te hebben beslist 
dat op grond van de inhoud van dit verzoekschrift: 
 

- de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Meierijstad (Veghel, Schijndel en  
Sint-Oedenrode) op 23 november 2016 niet doorgaan en voor onbepaalde tijd worden 
opgeschort.  

- de gemeente Sint-Oedenrode per direct onder curatele wordt gesteld van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

- de door Commissaris der Koning Wim van de Donk (VVD) met ingang van 1 november 2016 
benoemde Peter Maas als waarnemend burgemeester van Bladel per direct wordt 
ingetrokken.  

 
en dat vóór uiterlijk 20 november 2016 schriftelijk te hebben bevestigd aan De Groenen (KvK-
nummer: 40412264), afdeling Sint-Oedenrode, met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij,  
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, met een kopie daarvan te hebben verstuurd naar haar  
e-mail: de.groenen.belgie@gmail.com   
 

 
Met deze voorkennis krijgen wij via hun contactpersoon Marcel van Osch van het college van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, namens deze J.H.J.M. ten Doeschate (manager 
Bestuurlijke Organisatie en Toezicht), op 23 november 2016 (09:26 uur) bij e-mail de volgende 
bijgevoegde brief d.d. 21 november 2016 (kenmerk: C2197504/4112353), waarvan u de inhoud van 
die brief hieronder vindt ingelast (bijlage 3). 
 

 
Van: Marcel van Osch <MvOsch@brabant.nl> 
Datum: 23 november 2016 09:26 
Onderwerp: Ontvangstbevestiging inzake verzoeken uitstel verkiezingen Meierijstad 
Aan: "de.groenen.belgie@gmail.com" <de.groenen.belgie@gmail.com> 
 
Geachte heer Van Rooij, 
  
Kortheidshalve verwijs ik u naar bijgevoegde brief, die gisteren per post naar het adres in Zonhoven 
(B) is gestuurd. Eenzelfde brief is naar het adres in Sint-Oedenrode gestuurd. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Marcel van Osch 
Adviseur Bestuurlijke Organisatie, lid programmateam Veerkrachtig Bestuur in Brabant en IPO-
contactfunctionaris. 
Samen op weg naar een veerkrachtig bestuur voor Brabant! 
 
Provincie Noord-Brabant 
Brabantlaan 1 
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch 
(073) 681 20 98 (mobiel) +31 61582 64 46 
MvOsch@brabant.nl 
www.brabant.nl/veerkrachtigbestuur 
 

mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2016-brief-gs-noord-brabant-aan-de-groenen-sint-oedenrode.pdf
mailto:MvOsch@brabant.nl
http://www.brabant.nl/veerkrachtigbestuur
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De Groenen afdeling Sint-Oedenrode  
p/a de heer A.M.L. van Rooij  
Hazendansweg 36A  
3520 Zonhoven BELGIË 
 
Geachte heer Van Rooij, 
 
Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 14 november 2016 van uw brief van gelijke datum, waarin u 
namens De Groenen afdeling Sint-Oedenrode verzoekt om uiterlijk vóór 20 november 2016 te 
besluiten dat: 
 

1. "de verkiezing van de raad voor de nieuwe gemeente Meierijstad niet doorgaat en voor 
onbepaalde tijd wordt uitgesteld. 

2. de gemeente Sint-Oedenrode per direct onder curatele moet worden gesteld van het 
ministerie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

3. de door Commissaris der Koning met ingang van 1 november 2016 benoemde Peter Maas 
als waarnemend burgemeester van Bladel per direct wordt ingetrokken." 

 
Wij hebben kennis genomen van uw brief. Uw eerste vraag hebben wij al bij brieven van 8 november 
2016, kenmerk C2197504/4098270 en C2197504/4102406 beantwoord, waarnaar wij kortheidshalve 
verwijzen. Het antwoord op de genoemde vragen onder 2 en 3, alsmede uw verwijzing naar 
vermeende strafbare feiten onzerzijds, vraagt nadere bestudering en zullen wij uiterlijk acht weken na 
ontvangst van uw verzoek beantwoorden. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, namens deze, 
J.H.J.M. ten Doeschate, 
manager Bestuurlijke Organisatie en Toezicht.  
 

       
Ondanks de wetenschap dat De Groenen afdeling Sint-Oedenrode, zit gevestigd in de woning op het 
adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij nog 
steeds de wettelijke eigenaar is, hebben Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, zijnde commissaris 
der Koning Wim van de Donk (VVD), gedeputeerde Bert Pauli (VVD), gedeputeerde Johan van den 
Hout (SP), gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66), gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA), 
gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD), gedeputeerde Henri Swinkels (SP) en secretaris 
Annemie Burger hun reactiebrief d.d. 21 november 2016 (kenmerk: C2197504/4112353) gericht en 
verstuurd aan: 
  

 
De Groenen afdeling Sint-Oedenrode,  
p/a de heer A.M.L. van Rooij  
Hazendansweg 36A 
3520 Zonhoven, België   
 

 
Daarmee heeft (door toedoen van J.H.J.M. ten Doeschate) het voltallige college van Gedeputeerde 
Staten van Noord Brabant, zijnde commissaris der Koning Wim van de Donk (VVD), gedeputeerde 
Bert Pauli (VVD), gedeputeerde Johan van den Hout (SP), gedeputeerde Anne-Marie Spierings 
(D66), gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA), gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD), 
gedeputeerde Henri Swinkels (SP) en secretaris Annemie Burger met hun reactiebrief d.d. 21 
november 2016 (kenmerk: C2197504/4112353) voor de tweede maal valsheid in geschrift gepleegd 
ten dienste van een grote grensoverschrijdende criminele organisatie onder aansturing van 
burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode in samenspanning met de gemeente Zonhoven 

(België). 

 

http://www.sdnl.nl/pdf/8-november-2016-brief-gs-noord-brabant-aan-de-groenen-sint-oedenrode.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/8-november-2016-brief-gs-noord-brabant-aan-de-groenen-sint-oedenrode.pdf
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Benevens deze gepleegde valsheid in geschrift is betreffende reactiebrief d.d. 21 november 2016 
(kenmerk: C2197504/4112353) geen besluit (art. 1:3 Awb) in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht, waarom nadrukkelijk is verzocht. Dit vanwege het eenvoudige feit dat de Algemene wet 
bestuursrecht niet van toepassing is in België (Zonhoven) en zeker niet van toepassing is op de 
woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, die als gevolg van de in opdracht van burgemeester 
Peter Maas (CDA) door de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 1 januari 2011 bewust gepleegde 
domiciliefraude en adresfraude vanaf 29 augustus 2013 als ONBEWOOND staat geregistreerd in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische rijksregister (Stuk 8), waardoor 
A.M.L. van Rooij in België (als ook daarbuiten) een ongekende woon- of verblijfplaats heeft. Als 
wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de betekening bericht op onbekende woonst (Conform art. 
40 GW) d.d. 29 september 2014 (O. Ref: OW 5761/2014) van de Procureur des Konings van 
Antwerpen aan de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen (Stuk 19).  

Daarmee heeft  het voltallige college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, zijnde 
commissaris der Koning Wim van de Donk (VVD), gedeputeerde Bert Pauli (VVD), gedeputeerde 
Johan van den Hout (SP), gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66), gedeputeerde Erik van 
Merrienboer (PvdA), gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD), gedeputeerde Henri Swinkels 
(SP) en secretaris Annemie Burger met de hulp van hun gemachtigde ambtenaar J.H.J.M. van 
Doeschate de politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-
Oedenrode, geblokkeerd in haar mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen hun reactiebrief d.d. 
21 november 2016 (kenmerk: C2197504/4112353). Dit met de boze opzet om alles over 1 januari 
2017 te tillen, waarbij de nieuwe gemeente Meierijstad (Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode)  een feit 
is, waartegen juridisch niet meer kan worden geprocedeerd. Dit wordt door het college van 
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant in hun reactiebrief d.d. 21 november 2016 zelf schriftelijk 
bevestigd met de volgende berichtgeving in betreffende brief:   

 
Het antwoord op de genoemde vragen onder 2 en 3, alsmede uw verwijzing naar vermeende 
strafbare feiten onzerzijds, vraagt nadere bestudering en zullen wij uiterlijk acht weken na 
ontvangst van uw verzoek beantwoorden. 
 

 
Omdat de herverdelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Meierijstad (Veghel, Schijndel en  
Sint-Oedenrode) op 23 november 2016 hebben plaatsgevonden, betekent dat met inachtneming van 
de inhoud van ons spoedeisende verzoek tot het nemen van een besluit met bijbehorende sommatie 
d.d. 14 november 2016 (zie bijlagen) het voltallige college van Gedeputeerde Staten van Noord 
Brabant, zijnde commissaris der koning Wim van de Donk (VVD), gedeputeerde Bert Pauli (VVD), 
gedeputeerde Johan van den Hout (SP), gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66), gedeputeerde 
Erik van Merrienboer (PvdA), gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD), gedeputeerde Henri 
Swinkels (SP) en secretaris Annemie Burger als hun politieke partij VVD, SP, D66 en PvdA zich 
onmiskenbaar schuldig hebben gemaakt aan de meest ernstige verkiezingsfraude uit de Nederlandse 
geschiedenis door in samenspanning met de gemeente Sint-Oedenrode onder aansturing van 
burgemeester Peter Maas (CDA) de gehele politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) uit 

te schakelen voor deze herverdelingsverkiezingen.  

Zoals u in ons spoedeisend verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 3 november 2016 (zie 
bijlagen) kunt lezen, zit achter deze grootste verkiezingsfraude ooit uit de Nederlandse geschiedenis 
een al maar liefst vanaf 21 april 2010 voortdurende grensoverschrijdende economische, fiscale en 
sociale fraude jegens de rechtspersonen: A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, Camping en 
Pensionstal “Dommeldal”, Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., de Politieke Groepering De Groenen (afdeling Sint-
Oedenrode), als ook alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. van ongekende omvang 
waarin onder meer de politie Oost-Brabant, het arrondissementsparket Oost-Brabant, het college van 
procureurs-generaal, het kadaster, de Kamer van Koophandel, de Nederlandse belastingdienst, de 
sociale verzekeringsbank, de rijksdienst voor ondernemend Nederland, het centraal stembureau voor 
de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Meierijstad, de Kiesraad, de 
rechtbank Oost-Brabant, het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, de Nederlandse Raad van State, de Hoge 
Raad der Nederlanden, de Staat der Nederlanden, het gehele kabinet Rutte II en de Belgische Staat 
betrokken zijn geraakt.  
 

http://www.sdnl.nl/pdf/14-november-2016-verzoek-de-groenen-aan-gs-noord-brabant.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-november-2016-verzoek-de-groenen-aan-gs-noord-brabant.pdf
http://www.bd.nl/regio/meierijstad/team-meierijstad-grote-winnaar-1.6671255
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Dit alles heeft kunnen gebeuren als gevolg van het maar liefst vanaf 21 april 2010 afdekken van de 
door burgemeester Peter Maas (CDA) van de gemeente Sint-Oedenrode bewust gepleegde 
AMBTSHALVE (grensoverschrijdende) domiciliefraude en adresfraude jegens de natuurlijke personen 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen door de Staat der Nederlanden, namens deze de 
opvolgende verantwoordelijke ministers Piet Hein Donner (CDA), Liesbeth Spies (CDA) en Ronald 
Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties. Het is in dit kader goed te weten dat 
burgemeester Peter Maas (CDA) een persoonlijk goede vriend (zie video) is van voormalig minister 
President Jan Peter Balkenende (CDA) en dit alles is begonnen vanaf 21 april 2010 in kabinet-
Balkenende IV (CDA, PvdA en ChristenUnie) als opvolger van kabinet-Balkenende III (CDA, VVD), 
kabinet-Balkenende II (CDA, VVD en D66) en kabinet-Balkende I (CDA, VVD en LPF), waardoor 
burgermeester Peter Maas (CDA) een dictatoriale macht heeft verkregen over de gehele Staat der 
Nederlanden, wat door de kabinetten Rutte I (CDA en VVD met gedoogsteun van PVV) en Rutte II 
(VVD en PvdA) is voortgezet. Het is hierbij tevens goed te weten dat voormalig veroorzakende  
minister Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties vanaf februari 2012 
vicepresident van de Raad van State is onder voorzitter Koning Willem-Alexander, waarmee 
burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode ook een dictatoriale macht heeft weten te 
verkrijgen over de gehele Raad van State en ons staatshoofd Koning Willem Alexander, als ook over 
de door Koning Willem Alexander benoemde Commissaris der Koning Wim van de Donk (VVD) 

Noord-Brabant.  

Met de reactiebrief d.d. 21 november 2016 (bijlage 3) hebben wij onmiskenbaar feitelijk bewezen dat 
met toestemming van het voltallige college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, zijnde 
commissaris der Koning Wim van de Donk (VVD), gedeputeerde Bert Pauli (VVD), gedeputeerde 
Johan van den Hout (SP), gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66), gedeputeerde Erik van 
Merrienboer (PvdA), gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD), gedeputeerde Henri Swinkels 
(SP) en secretaris Annemie Burger als hun politieke partij VVD, SP, D66 en PvdA, in opdracht en 
onder aansturing van burgemeester Peter Maas (CDA) een vanuit de gemeente Sint-Oedenrode 
opererende criminele organisatie onder toezicht van de aanwezige toezichthoudende ambtenaren 
T.W. Craane en J.F.M. Vlemminx middels het plegen van huisvredebreuk (art. 138 Sr) op 29 januari 
2015 in 12 containers, zonder te beschikken over een grosse van een in Nederland gewezen vonnis, 
alle eigendommen van bewoner J.E.M. van Rooij van Nunen, de eigenaren 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 Nederlandse 
politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, heeft gestolen.  

Nadat op 29 januari 2015 in opdracht van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode 
middels een razzia binnenval en huisvredebreuk (art. 138 Sr.) door een criminele organisatie 
(art. 140 Sr.) zonder machtiging en zonder grosse van een in Nederland gewezen vonnis onder 
toezicht van de door de gemeente toezichthoudende ambtenaren T.W. Craane en J.F.M. Vlemminx 
in 12 grote containers alle eigendommen van bewoner J.E.M. van Rooij van Nunen, de eigenaren 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratie kantoor van Rooij 
Holding B.V. en de landelijke politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) zijn gestolen, heeft 
dezelfde criminele organisatie onder toezicht van dezelfde burgemeester Peter Maas (CDA) ervoor 
gezorgd dat vanaf 19 februari 2016 hun katvanger B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-
Oedenrode, vrij van deze in 12 containers gestolen eigendommen, de woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode met bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende 
percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 aan grond (± 6 hectare) van 
bewoner J.E.M. van Rooij van Nunen en de eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van 
Nunen heeft gestolen, als ook de bedrijfsruimten van Camping en Pensionstal “Dommeldal”, het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratie kantoor van Rooij 
Holding B.V. en de landelijke politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) die in deze 
woningen zijn gevestigd. Vanaf 13 maart 2015 heeft katvanger B.C.M. Jansen de brievenbussen op 
het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode van een slot voorzien, waardoor bewoner 
J.E.M. van Rooij van Nunen, de eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen en de 
daarin gevestigde 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, afdeling Sint-Oedenrode (met haar hoofdzetel in Utrecht), vanaf 13 maart 2015 geen post 
meer hebben kunnen ontvangen. De door burgemeester Peter Maas (met toestemming van de Staat 
der Nederlanden) reeds aangerichte schade als gevolg daarvan overstijgt ons inziens de 100 miljoen 
euro, welke met de dag groeit.    

http://www.ed.nl/regio/kempen/bladel/burgemeester-peter-maas-van-sint-oedenrode-waarnemend-burgemeester-in-bladel-1.6541446
https://www.cda.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
https://www.cda.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liesbeth_Spies
https://www.cda.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://www.pvda.nl/
http://www.geimpregneerdhout.info/2007-10-15.php
https://www.cda.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=ap9csyQ8ctQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ap9csyQ8ctQ&feature=youtu.be
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Peter_Balkenende
https://www.cda.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_IV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_IV
https://www.cda.nl/
https://www.pvda.nl/
https://www.christenunie.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_III
https://www.cda.nl/
https://www.vvd.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_II
https://www.cda.nl/
https://www.vvd.nl/
https://d66.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_I
https://www.cda.nl/
https://www.vvd.nl/
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
https://www.cda.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_I
https://www.cda.nl/
https://www.vvd.nl/
https://www.pvv.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_II
https://www.vvd.nl/
https://www.pvda.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
https://www.cda.nl/
http://www.nu.nl/politiek/2631136/donner-wordt-vicevoorzitter-raad-van-state.html
https://www.raadvanstate.nl/over-de-raad-van-state/organisatie/organogram.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juli-2015-wob-verzoek-burgemeerster-en-wethouders-van-sint-oedenrode.pdf
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Commissaris-van-de-Koning/Commissaris-Wim-van-de-Donk.aspx
http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2016-brief-gs-noord-brabant-aan-de-groenen-sint-oedenrode.pdf
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Commissaris-van-de-Koning/Commissaris-Wim-van-de-Donk.aspx
https://www.vvd.nl/
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Pauli-Bert.aspx
https://www.vvd.nl/
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Johan-van-den-Hout.aspx
https://www.sp.nl/
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Anne_Marie-Spierings.aspx
https://d66.nl/
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Erik-van-Merrienboer.aspx
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Erik-van-Merrienboer.aspx
https://www.pvda.nl/
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Christophe-van-der-Maat.aspx
https://www.vvd.nl/
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Gedeputeerde-Staten/Henri-Swinkels.aspx
https://www.sp.nl/
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Gedeputeerde-Staten/De-Secretaris.aspx
https://www.vvd.nl/
https://www.sp.nl/
https://d66.nl/
https://www.pvda.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juli-2015-wob-verzoek-burgemeerster-en-wethouders-van-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juli-2015-wob-verzoek-burgemeerster-en-wethouders-van-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juli-2015-wob-verzoek-burgemeerster-en-wethouders-van-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juli-2015-wob-verzoek-burgemeerster-en-wethouders-van-sint-oedenrode.pdf
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Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn als volksvertegenwoordigers in persoon en als hoogste 
rechtscollege binnen de provincie Noord-Brabant hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk als tegen 
deze door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant afgedekte grootste verkiezingsfraude (als ook 
economische, fiscale en sociale fraude), eigendom roof en onroerend goed roof uit de Europese 
geschiedenis ten nadele van de politieke partij De Groenen, (KvK-nummer: 40412264), bewoner 
J.E.M. van Rooij van Nunen, de eigenaren A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven 
Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
(KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) en Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) als gevolg van het plegen van 
AMBTSHALVE domiciliefraude en adresfraude vanuit de gesettelde partijen CDA, VVD, PvdA en D66 
(in Nederland) niet bestuurlijk wordt opgetreden. Om die reden laten wij aan alle Statenleden van de 
provincie Noord-Brabant, als ook aan haar griffier Kirsten Ten Cate, een kopie toekomen van dit e-
mail bericht met het nadrukkelijke verzoek hiernaar een onafhankelijk onderzoek op te starten en dat 
vóór uiterlijk 1 december 2016 schriftelijk te hebben bevestigd aan De Groenen (KvK-nummer: 
40412264), afdeling Sint-Oedenrode, met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 
5491 XD Sint-Oedenrode, met een kopie daarvan te hebben verstuurd naar haar e-mail: 
de.groenen.belgie@gmail.com  
 
Hoogachtend,  

 
 
 
 
 

De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode 
Gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij 
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode,  
 
Bijbehorende bijlagen: 

- (bijlage 1): Spoedeisend verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 14 november 2016 met 
bijbehorende sommatie (met bijbehorende stukken 1 t/m 30 aan feitelijke onderbouw) van De 
Groenen afdeling Sint-Oedenrode, ’t Achterom 9. 5491 XD Sint-Oedenrode, aan het voltallige 
college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (131 blz.).  

- (bijlage 2): Bewijs van afgifte van verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 14 november 
2016  bij de griffie van de provincie Noord-Brabant (1 blz.).  

- (bijlage 3): Brief d.d. 21 november 2016 (kenmerk: C2197504/4112353) van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant aan De Groenen afdeling Sint-Oedenrode p/a Hazendansweg 36A, 
3520, Zonhoven, België (2 blz.).  

       
CC: 

- het landelijk hoofdbestuur van De Groenen te Utrecht t.a.v. secretaris Otto Ter Haar (e-mail: 
info@degroenen.nl).  

- Nurettin Altundal (SP)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: nultundal@brabant.nl).  

- Willemieke Arts (SP)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: warts@brabant.nl ). 
- Huseyin Bahar (CDA)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: hbahar@brabant.nl ).  
- Willem Bakker (PVV)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: wbakker@brabant.nl). 
- Harry van den Berg (PVV)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: hfvdberg@brabant.nl). 
- Wouter Bollen (VVD)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: gbollen@brabant.nl). 

- Maikel Boon (PVV)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: mcboon@brabant.nl ). 

- Caroline van Brakel (CDA)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: cvbrakel@brabant.nl). 

- Ton Braspenning (SP)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: abraspenning@brabant.nl). 
- Brunklaus Patricia (GL)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: pbrunklaus@brabant.nl). 
- Karel Burger Dirven (VVD)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: kburgerdirven@brabant.nl). 
- Tineke Claessens-Vloedgraven (SP)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: 

wclaessens@brabant.nl). 

- Marcel Deryckerel (CDA)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: mderyckel@brabant.nl). 

- Femke Dingemans (D66)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: fdingemans@brabant.nl ). 

- Wilma Dirken (VVD)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: adirken@brabant.nl). 

- Maarten Everling (SP)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: meverling@brabant.nl). 

http://www.sdnl.nl/pdf/14-november-2016-verzoek-de-groenen-aan-gs-noord-brabant.pdf
http://www.degroenen.nl/
http://www.dommeldal.eu/
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2016/juni/kirsten-ten-cate-beedigd-als-griffier-provinciale-staten.aspx
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.sdnl.nl/pdf/14-november-2016-verzoek-de-groenen-aan-gs-noord-brabant.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-november-2016-ontvangstbewijs-verzoek-de-groenen-aan-gs-noord-brabant.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2016-brief-gs-noord-brabant-aan-de-groenen-sint-oedenrode.pdf
mailto:info@degroenen.nl
https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/statenleden-en-fracties/statenleden/altundal_nurettin.aspx
mailto:nultundal@brabant.nl
https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/statenleden-en-fracties/statenleden/arts_wma.aspx
mailto:warts@brabant.nl
https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/statenleden-en-fracties/statenleden/bahar,-huseyin.aspx
mailto:hbahar@brabant.nl
https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/statenleden-en-fracties/statenleden/bakker_willem.aspx
mailto:wbakker@brabant.nl
https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/statenleden-en-fracties/statenleden/berg_-van-den_harry.aspx
mailto:hfvdberg@brabant.nl
https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/statenleden-en-fracties/statenleden/bollen_wouter.aspx
mailto:gbollen@brabant.nl
https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/statenleden-en-fracties/statenleden/boon_maikel.aspx
mailto:mcboon@brabant.nl
https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/statenleden-en-fracties/statenleden/brakel_van_caroline.aspx
mailto:cvbrakel@brabant.nl
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- Martijn van Gruijthuijsen (VVD)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: 

mvgruijthuijsen@brabant.nl). 

- Jeroen Hageman (D66)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: jhageman@brabant.nl). 

- Alexander van Hattem (PVV)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: avhattem@brabant.nl). 
- Jan Heijman (Lokaal Brabant)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: jheijman@brabant.nl). 
- Nico Heijmans (SP)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: nheijmans@brabant.nl). 
- Ankie de Hoon (CDA)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: adhoon@brabant.nl). 
- Roy de Jonge (SP)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: rdjonge@brabant.nl). 
- Patricia van der Kammen (PVV)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: 

pvdkammen@brabant.nl). 
- Joyce Kardol (PVV)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: jkardol@brabant.nl). 

- Tineke Klitsie (D66)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: cklitsie@brabant.nl). 

- Antoinette Knoet-Michels (PvdA)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: aknoet@brabant.nl). 

- Hubert Koevoets (VVD)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: hkoevoets@brabant.nl). 

- Martijn de Kort  (PvdA)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: mdkort@brabant.nl). 

- Tim Kouthoofd (VVD)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: tkouthoofd@brabant.nl). 
- René Kuijken (CDA)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: rkuijken@brabant.nl). 

- Suat Kutlu (D66)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: skutle@brabant.nl). 

- Ben Maas (PvdA)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: bmaas@brabant.nl). 

- Joep van Meel (SP)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: jvmeel@brabant.nl). 

- Ine Meeuwis-Van Langen (D66)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: 
hmeeuwis@brabant.nl). 

- Arend Meijer (D66)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: ameijer@brabant.nl). 
- Suzanne Otters-Bruijnen (VVD)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: sotters@brabant.nl). 
- Horst Oosterveer (50PLUS)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: hoosterveer@brabant.nl). 
- Wim van Overveld (50PLUS)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: wvoverveld@brabant.nl). 
- Alex Panhuizen (VVD)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: apanhuizen@brabant.nl). 

- Peter Portheine (VVD)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: pportheine@brabant.nl). 

- Hagar Roijackers (GL)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: hroijackers@brabant.nl). 
- Louis Roks (PVV)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: lroks@brabant.nl). 
- Inge Schüller (VVD)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: ischuller@brabant.nl). 

- Marianne van der Sloot (CDA)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: mvdsloot@brabant.nl). 

- Sjo Smeets (GL)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: msmeets@brabant.nl). 
- Stijn Smeulders (PvdA)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: ssmeulders@brabant.nl). 
- Maurice Spapens (SP)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: mspapens@brabant.nl). 
- Wouter van der Staak (SP)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: wvdstaak@brabant.nl). 
- Stijn Steenbakkers (CDA)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: ssteenbakkers@brabant.nl). 
- Paranka Surminski (PvdD)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: msurminski@brabant.nl). 

- Arno Uijlenhoet (GL)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: auijlenhoet@brabant.nl). 

- Hermen Vreugdenhil (CU/SGP)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: 

hvreugdenhil@brabant.nl). 

- Roland van Vugt (CDA)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: rvvugt@brabant.nl). 

- Marco van der Wel (PvdD)(Prov. Statenlid Noord-Brabant)(e-mail: mvdwel@brabant.nl). 
- Kirsten Ten Cate (Griffier Provinciale Staten Noord-Brabant) (e-mail: ktcate@brabant.nl).  
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