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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.  

 
  

                       Afgegeven met ontvangstbevestiging 
 
Aan: Marcel Fränzel (burgemeester Veghel)  

voorzitter van het centraal stembureau 
voor de verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad van de gemeente 
Meierijstad, Stadhuisplein 1, Veghel.   
(e-mail: verkiezingen@veghel.nl ) 

 

  

 
                                                                                                          Sint-Oedenrode 14 december 2016 
 
Ons kenmerk: DeGroenen/20102016/verkiezingen.  
 
 

 
Nadere stukken op ons bezwaarschrift d.d. 20 oktober 2016 tegen het niet verkregen besluit  
d.d. 13 oktober 2016 (kenmerk: 94.764) van burgemeester M.A. Franzel van Veghel in diens 
hoedanigheid van voorzitter van het centraal stembureau Meierijstad op het sommatieverzoek tot het 
nemen van een besluit d.d. 3 oktober 2016  (kenmerk: DeGroenen/03102016/verkiezingen) van de 
politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 40412264), met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van 
Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met de sommatie om  
vóór uiterlijk 25 december 2016 te hebben beslist dat lopende deze bezwarenprocedure en de zo 
nodig daarop volgende beroepsprocedure bij de rechtbank Oost-Brabant de samenvoeging van de 
gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode tot de nieuwe gemeente Meierijstad op 1 januari 
2016 niet doorgaat. 
 

- met als sommatie aan burgemeester M.A. Franzel van Veghel in diens hoedanigheid van 
voorzitter van het centraal stembureau Meierijstad om met in achtneming van onderge-
noemde feiten als (mede)betrokkene van deze zware georganiseerde misdaad, waarvoor u 
persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk bent en waarvoor veel gemeenschapsgeld is  
misbruikt, hiervan vóór uiterlijk 25 december 2016 een strafklacht neer te leggen bij de 
Hoofdofficier van Justitie mr. N.G. Zandee, arrondissementsparket Oost-Brabant, 
Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch, waartoe u ingevolge artikel 161 en 162 Sv als 
kennisdrager wettelijk verplicht bent en dat bij besluit gericht en verstuurd aan politieke partij  
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, vóór uiterlijk 25 december 
2016 schriftelijk te hebben bevestigd en van dat besluit een kopie te versturen naar haar e-
mail: de.groenen.belgie@gmail.com   

 

Dit nadere stukken bevatten 69 blz. met de stukken 1 t/m 29 (88 blz.), totaal: 157 blz.  

 
 
 
Geachte voorzitter van het Centraal Stembureau Marcel Fränzel,  
 
Ondergetekende A.M.L. van Rooij, als gemachtigd voorzitter van de politieke partij De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (met haar 
hoofdzetel in Utrecht) laat op zijn bezwaarschrift d.d. 20 oktober 2016 (Stuk 29) tegen het niet 
verkregen besluit d.d. 13 oktober 2016 (kenmerk: 94.764) van burgemeester M.A. Franzel van Veghel 
in diens hoedanigheid van voorzitter van het centraal stembureau Meierijstad hierbij aan nadere 
stukken ons vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V., als gemachtigde van M.R.G.W. v.d. Heuvel, 
wonende op het adres Vresselseweg 16a, 5491 PC te Sint-Oedenrode (is actief lid van De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode) de hieronder ingelaste klacht d.d.13 december 2016 (kenmerk: 
MvdH/EKC/121216/KL-Gurp) tegen mw. mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers aan het voltallige 
college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode toekomen: 
 

http://www.sdnl.nl/pdf/15-12-16-ontvangstbewijs-ns-gem-veghel-degroenen.pdf
http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/veghel/marcel-fr%C3%A4nzel-wordt-waarnemend-burgemeester-meierijstad-1.6739167
mailto:verkiezingen@veghel.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meierijstad
http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/veghel/marcel-fr%C3%A4nzel-wordt-waarnemend-burgemeester-meierijstad-1.6739167
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/veghel/marcel-fr%C3%A4nzel-wordt-waarnemend-burgemeester-meierijstad-1.6739167
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meierijstad
http://www.degroenen.nl/
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27238279/__Franzel_burgemeester_Meierijstad__.html
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
gevestigd op ’t Achterom 9a,  
5491 XD, Sint-Oedenrode.  

 
 

Afgegeven met ontvangstbevestiging 
 
Aan: het voltallige college van burgemeester  
en wethouders van Sint-Oedenrode, zijnde: 

- burgemeester Peter Maas 
- wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade  
- wethouder Ad van der Heijden 
- wethouder Jan van Burgsteden 
- secretaris Fred Schriever   

(allemaal persoonlijk in handen)  
Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode 

 
 
                                                                                                          Sint-Oedenrode 13 december 2016 
Ons kenmerk: MvdH/EKC/121216/KL-Gurp  
 

 
Klacht tegen mw. mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers, secretaris bezwaarschriftencommissie 
gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel, die na de inlevering van ons bezwaarschrift d.d. 15 
augustus 2016 (kenmerk: MvdH/EKC/15082016/bz/wob) tegen de (op 13 juli 2016 verzonden) 
verleende reguliere omgevingsvergunning aan J.A.G. van Liempd, Vresselseweg 14, 5491 PC Sint-
Oedenrode voor het plaatsen van een hekwerk met poort, bij e-mail d.d. 1 september 2016 (17:24 
uur) aan de Kamer van Koophandel heeft weten te realiseren dat de Kamer van Koophandel (op de 
door haar verstrekte valse informatie) vanaf 30 september 2016 het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode (met als enig directeur A.M.L. 
van Rooij) AMBTSHALVE heeft uitgeschreven uit het Handelsregister, waarna voorzitter mr. P.A.J.S. 
Lathouwers op 23 november 2016 het tezamen met secretaris mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers 
ondertekende advies heeft uitgebracht dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze haar 
directeur A.M.L. van Rooij, als gemachtigde op grond van artikel 2:2 Awb wordt geweigerd, welk 
advies burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode bij besluit d.d. 29 november 2016 (nummer: 
265453), gericht en verstuurd aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16a, 5491 PC Sint-
Oedenrode, hebben overgenomen.  

 
- met als eerste sommatie aan burgemeester Peter Maas (CDA), wethouder Jeanne Hendriks-van 

Kemenade (Hart van Rooi), wethouder Ad van der Heijden (DGS- BVTRooi), wethouder Jan van 
Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred Schriever van de gemeente Sint-Oedenrode om met 
in achtneming van ondergenoemde feiten de Kamer van Koophandel per direct op de hoogte te 

brengen van deze klacht en ervoor te zorgen dat het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
m.b.t. het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) zodanig wordt gecorrigeerd dat 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. vanaf haar oprichting van 5 maart 1998 is gevestigd in de woning 
van bewoner  J.E.M. van Nunen op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan 
J.E.M. van Nunen en A.M.L. van Rooij de eigenaren zijn en dat bij besluit gericht en verstuurd aan het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij op haar vestigingsadres ’t Achterom 9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode vóór uiterlijk 25 december 2016 schriftelijk te hebben bevestigd en van dat besluit 

een kopie te versturen naar haar e-mail ekc.avanrooij@gmail.com. 
 

- met als tweede sommatie aan burgemeester Peter Maas (CDA), wethouder Jeanne Hendriks-van 
Kemenade (Hart van Rooi), wethouder Ad van der Heijden (DGS- BVTRooi), wethouder Jan van 
Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred Schriever van de gemeente Sint-Oedenrode  als 

veroorzaker van deze zware georganiseerde misdaad, waarvoor u alle vijf verantwoordelijk en 
aansprakelijk bent en waarvoor u alle vijf salaris krijgt betaald, hiervan vóór uiterlijk 25 december 
2016 een strafklacht neer te leggen bij de Hoofdofficier van Justitie mr. N.G. Zandee, 

arrondissementsparket Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch, waartoe u 
ingevolge artikel 161 en 162 Sv als veroorzakende kennisdrager wettelijk verplicht bent. 

 
met de schade-aansprakelijkheidstelling van alle vanaf 21 april 2010 reeds aangerichte schade en 
nog aan te richten schade (materieel en immaterieel) waaronder alle schade van alle betrokken 
geraakte derden (waaronder die van gemachtigde M.R.G.W. v.d. Heuvel, wonende op het adres 
Vresselseweg 16a, 5491 PC te Sint-Oedenrode), waarvan de hoogte van het schadebedrag door een 
erkende deskundige moet worden vastgesteld; 

 

Deze klacht bevat 49 blz. met de stukken 1 t/m 28 (86 blz.), totaal: 135 blz.  

 

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juli-2015-wob-verzoek-burgemeerster-en-wethouders-van-sint-oedenrode.pdf


3 
© 

 
 
 

 
 

Geacht voltallig college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, zijnde: burgemeester 
Peter Maas (CDA), wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi), wethouder Ad van 
der Heijden (DGS- BVTRooi), wethouder Jan van Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred 
Schriever (voor foto’s zie hierboven);      

Hierbij dient het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, als gemachtigde van:  

- M.R.G.W. v.d. Heuvel, wonende op het adres Vresselseweg 16a, 5491 PC te Sint-Oedenrode; 
(hierna: cliënt) een klacht in tegen Mw. mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers, secretaris 
bezwaarschriftencommissie gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel, die na de inlevering van ons 
bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2016 (kenmerk: MvdH/EKC/15082016/bz/wob) tegen de (op 13 juli 
2016 verzonden) verleende reguliere omgevingsvergunning aan J.A.G. van Liempd, Vresselseweg 14, 
5491 PC Sint-Oedenrode voor het plaatsen van een hekwerk met poort, bij e-mail d.d. 1 september 
2016 (17:24 uur) aan de Kamer van Koophandel heeft weten te realiseren dat de Kamer van 
koophandel (op de door haar verstrekte valse informatie) vanaf 30 september 2016 het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode (met als 
enig directeur A.M.L. van Rooij) AMBTSHALVE heeft uitgeschreven uit het Handelsregister, waarna 
voorzitter mr. P.A.J.S. Lathouwers op 23 november 2016 het tezamen met secretaris mr. W.F.M. van 
Gurp-Steenbakkers ondertekende advies heeft uitgebracht dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, als gemachtigde op grond van artikel 2:2 Awb wordt 
geweigerd, welk advies burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode bij besluit d.d. 29 november 
2016 (nummer: 265453), gericht en verstuurd aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16a, 
5491 PC Sint-Oedenrode, hebben overgenomen.  
 
In de klachtenprocedure van de gemeente Sint-Oedenrode staat letterlijk het volgende geschreven:  
 

 
Lokale info 

De gemeente Sint-Oedenrode komt veelvuldig met u in contact. Om deze contacten goed te kunnen 
onderhouden streven het gemeentebestuur en zijn medewerkers ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te 
zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u, als klant, bij de gemeente bent 
behandeld. Want waar gewerkt wordt - en dat geldt niet alleen voor de gemeente - worden fouten gemaakt. De 
gemeente heeft een klachtenregeling ingesteld voor het geval u meent dat u niet correct behandeld bent. 
Door uw klacht kenbaar te maken kan er iets aan gedaan worden. 
 
Welke klachten? 
Belangrijk is dat u alleen klachten kunt indienen over gedragingen in de sfeer van de dienstverlening. Dus 
klachten die te maken hebben met de manier waarop u bent bejegend door ambtenaren of bestuurders. 

Een paar voorbeelden: 

 u bent niet correct te woord gestaan; 

 u moet lang wachten voordat u wordt geholpen. 
 
Klachten kunnen zowel door personen als door instanties, instellingen en organisaties worden 
ingediend. Het gaat in deze regeling dus niet om de inhoud van een besluit, maar om de wijze van uitvoering. 

Tegen de inhoud van een besluit kan als regel een bezwaarschrift worden ingediend, tegen de wijze van 
uitvoering een klacht. 
 

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
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juli-2015-wob-verzoek-burgemeerster-en-wethouders-van-sint-oedenrode.pdf


4 
© 

 
Wat moet ik doen? 
Als u vindt dat een medewerker of bestuurder u niet correct heeft behandeld en u komt met hem of haar 
niet tot een vergelijk, dan kunt u tot uiterlijk één jaar na het voorval een schriftelijke klacht indienen. 

 
Klachtenformulier 
U kunt voor een klacht het klachtenformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. U kunt ook gewoon 
een brief schrijven waarin u uw klacht uiteen zet. Het klachtenformulier is verkrijgbaar bij alle publieksbalies 

op het gemeentehuis, maar u kunt het hier ook downloaden. 
 
U ontvangt als regel binnen drie werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin is aangegeven 
wie uw klacht in behandeling neemt. 

 
De klachtencoördinator volgt het behandelingstraject van uw klacht. In de meeste gevallen kan worden 

volstaan met een interne behandeling, bijvoorbeeld door het afdelingshoofd van de medewerk(st)er waarover u 
een klacht heeft ingediend. Gebruikelijk wordt u de gelegenheid geboden uw klacht nader toe te lichten. 
 
Nationale Ombudsman 
Indien deze interne behandeling van de klacht naar uw idee geen bevredigende uitkomst geeft, kan op 
uw verzoek de behandeling in een aantal gevallen worden voortgezet door de Nationale Ombudsman. De 

medewerkers van deze instantie hebben geen binding met de gemeente. Zij zullen uw klacht en met name ook 
de wijze waarop die intern behandeld is door de gemeente, nogmaals beoordelen. 
 
De Nationale Ombudsman neemt uw klacht niet in behandeling als de klacht niet voorafgaand door de gemeente 
is behandeld. Het heeft dus geen enkele zin een klacht rechtstreeks bij de Nationale Ombudsman in te dienen 
als u de gemeente niet eerst de gelegenheid hebt gegeven om uw klacht in behandeling te nemen. De Nationale 
Ombudsman brengt haar bevindingen en haar oordeel over de (on)gegrondheid van uw klacht in een rapport ter 
kennis aan het college van burgemeester en wethouders, eventueel voorzien van aanbevelingen om herhaling in 
de toekomst te voorkomen. 
 
Aanvullende informatie, Vertrouwelijkheid 

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Ook in het jaarverslagen van de gemeente en de Nationale 
Ombudsman komen uw persoonlijke gegevens niet voor. In dit overzicht staat alleen welk soort klachten zijn 
binnengekomen, hoe die zijn afgehandeld en wat er aan de klachten is gedaan. 
 
Contact met de klachtencoördinator 
Correspondentieadres 

Gemeente Sint Oedenrode, team Bestuur en Organisatie/JZ 
Mw. Desirée Linotte-de Louw, klachtencoördinator 

Postbus 44, 5490 AA Sint Oedenrode 
 
Bezoekadres, Telefonisch contact 

Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint Oedenrode 
Voor vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met de klachtencoördinator via telefoonnummer (0413) 481 
911. 
 
Contact met Nationale Ombudsman 

Bezuidenhoutseweg 151 
Postbus 93122 
2509 AC Den Haag 
Telefoonnummer 070 365 35 63 
Internet: http://www.nationaleombudsman.nl 

 

 
In overeenstemming met deze klachtenprocedure van de gemeente Sint-Oedenrode dienen wij als 
gemachtigde van M.R.G.W. v.d. Heuvel (hierna: cliënt) een klacht in tegen mr. W.F.M. van Gurp-
Steenbakkers, secretaris bezwaarschriftencommissie gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel, 
waarvan u de inhoud met feitelijke onderbouwing hieronder vindt bijgevoegd.  
 
Feitelijke onderbouwing van de klacht:  
 
Aan feitelijke onderbouwing van deze klacht laten wij u in chronologische volgorde de volgende 
stukken met toelichting toekomen: 
 
 
 

http://www.nationaleombudsman.nl/
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(19 juli 2016): Naar aanleiding van de bij de gemeente Sint-Oedenrode binnengekomen reguliere 
aanvraag om omgevingsvergunning van J.A.G. van Liempd, Vresselseweg 14, 5491 PC Sint-
Oedenrode (gepubliceerd in de DeMooiRooiKrant van 22 juni 2016) hebben wij namens cliënt 
M.R.G.W. van den Heuvel, bij brief d.d. 19 juli 2016 (kenmerk: MvdH/EKC/19072016/wob) het 
volgende hieronder ingelaste verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aan 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode laten uitgaan, waarvan u de ontvangstbevestiging 
d.d. 18 juli 2016 vindt bijgevoegd (Stuk 22):  
 

 
          
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

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

 

 
  

 
Afgegeven met ontvangstbevestiging 
 
Aan: Burgemeester en Wethouders  
van Sint-Oedenrode  
Postbus 44, 5490 AA, Sint-Oedenrode 
(e-mail: info@sint-oedenrode.nl) 

                                                                                                         Sint-Oedenrode 19 juli 2016 
Ons kenmerk: MvdH/EKC/19072016/wob 
 

 
Verzoek om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur bij besluit (art.1:3 Awb) met 
inachtneming van de in dit verzoekschrift genoemde feiten binnen het maximaal wettelijke 
termijn van vier weken de verzochte informatie te hebben verstrekt aan het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. kantoor houdende te Sint-Oedenrode aan ’t Achterom 9a, 5491 XD (Nederland) voor 
deze haar directeur ing. A.M.L. van Rooij, als gemachtigde van M.R.G.W. v.d. Heuvel.  

 

Dit verzoekschrift bevat 2 blz. met de stukken 1 t/m 4 (10 Blz.), totaal: 12 blz. 

 
Geacht college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode,  
 
De volgende persoon:  

- M.R.G.W. v.d. Heuvel, wonende op het adres Vresselseweg 16a, 5491 PC te Sint-
Oedenrode; 

(hierna cliënt) heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. kantoor houdende te Sint-Oedenrode aan  
’t Achterom 9a, 5491 XD (Nederland) voor deze haar directeur ing. A.M.L. van Rooij gemachtigd om 
namens hem bij handelingen in en buiten rechten voor gerechten op zittingen te verschijnen, voor en 
namens hem alle processuele handelingen te verrichten, waaronder het doen van strafaangiften en 
indienen van klachten, het opvragen van dossierstukken, etc. in Nederland, België en alle andere 
landen binnen de Europese Unie, in zaken die betrekking hebben op M.R.G.W. v.d. Heuvel. Dit alles 
in de meest ruimste zin (Stuk 1, 2 en 3).  
 
De feiten zijn als volgt: 
 
Cliënt las op blz. 21 van DeMooiRooiKrant van woensdag 22 juni 2016 letterlijk het volgende  
(Stuk 4):  
 

 
Omgevingsvergunningen  
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, 
milieu, kappen van bomen, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.  
 
Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
Adres                        Postcode            Ingekomen           Omschrijving  
 
Vresselseweg 14      5491 PC             06-06-2016           Hekwerk met houten poort  
 

 

http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
mailto:info@sint-oedenrode.nl
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Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. 
 
Om te voorkomen dat betreffend hekwerk met houten poort geplaatst gaat worden op het perceel van 
cliënt verzoeken wij u om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur bij besluit (art.1:3 Awb) de 
ingekomen bouwtekening met kadastrale informatie te verstrekken op welke exacte plaats betreffend 
hekwerk met houten poort, waarvoor op 6 juni 2016 een omgevingsvergunning is aangevraagd, wordt 
geplaatst.  
 
Ingevolge artikel 6 Wet openbaarheid van bestuur bent u wettelijk verplicht om de hierboven 
verzochte informatie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken bij besluit te verstrekken 
aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. ing. A.M.L. van Rooij op haar vestigingsadres ’t 
Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
 
In afwachting van uw (voor beroep vatbaar) besluit op bovengenoemd verzoek om informatie  
(te verstrekken aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. ing. A.M.L. van Rooij op haar 
vestigingsadres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode), verblijven wij       
 
Hoogachtend.   

 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Besloten Vennootschap, met als directeur  
A.M.L. van Rooij gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint Oedenrode 
 
Bijbehorende stukken 
 

1. (Stuk 1): Volmacht d.d. 19 juli 2016 van M.R.G.W. v.d. Heuvel aan het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., namens deze haar directeur A.M.L van Rooij, gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode (1 blz.);  

2. (Stuk 2): Gewaarmerkt uittreksel KvK (ondernemingsnummer: 16090111) d.d. 3 april 2016 
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode (2 blz.); 

3. (Stuk 3): Gewaarmerkt uittreksel KvK (ondernemingsnummer: 17102683) d.d. 3 april 2016 
van Van Rooij Holding B.V. ( 2 blz.);  

4. (Stuk 4): Blz. 21 van DeMooiRooiKrant van woensdag 22 juni 2016 (1 blz.);  

  
Heden (na maar liefst 5 maanden)  hebben wij als gemachtigde van cliënt  M.R.G.W. van den Heuvel 
daarop nog steeds geen besluit (art.1:3 Awb) van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
mogen ontvangen. Het maximaal wettelijke termijn van vier weken hebben burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode, zijnde: burgemeester Peter Maas (CDA), wethouder Jeanne 
Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi), wethouder Ad van der Heijden (DGS- BVTRooi), 
wethouder Jan van Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred Schriever daarmee al maar 
liefst 4 maanden overtreden. Hoe burgemeester en wethouders deze wettelijke overtreding door haar 
jurist mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers, mede als secretaris bezwaarschriftencommissie 

gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel, laat wegpoetsen kunt u hieronder lezen:  

(20 juli 2016): In de DeMooiRooiKrant van 20 juli 2016 staat gepubliceerd dat burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode op 13 juli 2016 omgevingsvergunning hebben verleend aan J.A.G. 
van Liempd, Vresselseweg 14, 5491 PC Sint-Oedenrode op zijn op 22 juni 2016 gepubliceerde 
aanvraag, waarvan wij de dossierstukken, ondanks ons hierboven ingelaste Wob-verzoek, heden na 
maar liefst 5 maanden nog steeds niet hebben ontvangen.  
 
(15 augustus 2016): Bij brief d.d. 15 augustus 2016 (MvdH/EKC/15082016/bz/wob) hebben wij tegen 
deze door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode aan J.A.G. van Liempd verleende 
omgevingsvergunning als gemachtigde van cliënt M.R.G.W. van den Heuvel tijdig bezwaar 
aangetekend bij burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, waarvan u de aanhef hieronder 
vindt ingelast en waarvan u de ontvangstbevestiging vindt bijgevoegd (Stuk 23):  

http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

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

 

 
  

 
Afgegeven met ontvangstbevestiging 
 
Aan: Burgemeester en Wethouders  
van Sint-Oedenrode  
Postbus 44, 5490 AA, Sint-Oedenrode 
(e-mail: info@sint-oedenrode.nl)  

                                                                                                         Sint-Oedenrode 15 augustus 2016 
 
 
Ons kenmerk: MvdH/EKC/15082016/bz/wob 
 

 
Bezwaarschrift tegen de (op 13 juli 2016 verzonden) verleende reguliere omgevingsvergunning op het adres 

Vresselseweg 14, 5491 PC Sint-Oedenrode (gepubliceerd in DeMooiRooiKrant van 20 juli 2016) voor het 
plaatsen van een hekwerk met poort: 

- met onderliggend verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, 

waarin wordt verzocht om een kopie toe te sturen van het gehele dossier waarop betreffende 
omgevingsvergunning is verleend, daar die informatie nodig is om dit bezwaarschrift inhoudelijk te 
kunnen onderbouwen en  

- met het herhaalde nadrukkelijke verzoek om met het inroepen van de sterke arm van de politie 

die maatregelen te treffen die nodig zijn dat ondergetekende de brieven die zijn bestemd voor 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, 
afdeling Sint-Oedenrode (met haar hoofdzetel in Utrecht), weer veilig uit haar brievenbus kan halen 
en dat J.E.M. van Rooij van Nunen (echtgenote van A.M.L. van Rooij), als bewoner en 
(mede)eigenaar van de woning op het adres ‘t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, vanaf 20 
augustus 2016 haar woning weer veilig kan betreden en de slotenmaker kan inroepen voor het 

aanbrengen van nieuwe sloten, zodat J.E.M. van Rooij van Nunen (echtgenote van A.M.L. van 
Rooij), die brieven die voor haar zijn bestemd vanuit haar woning op het adres  ‘t Achterom 9A, 5491 
XD te Sint-Oedenrode weer uit haar eigen brievenbus kan halen en dat vóór uiterlijk 17 augustus 
2016 bij brief schriftelijk te hebben bevestigd aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V, namens deze 

A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met een kopie daarvan te versturen 
naar het e-mail adres ekc.avanrooij@gmail.com van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.     

daar dit is vereist om uw besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en uw eerdere besluit op ons 
verzoek d.d. 19 juli 2016 (kenmerk: MvdH/EKC/19072016/wob) op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur überhaupt te kunnen ontvangen, wat nodig is om dit bezwaarschrift inhoudelijk te kunnen motiveren, 
waarvoor wij u verzoeken aan ons een nader termijn van zes weken te vergunnen vanaf het moment 

J.E.M. van Rooij van Nunen weer in haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
woont en A.M.L. van Rooij weer over een identiteitskaart en rechtsgeldig paspoort beschikt en  post van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V, kan ontvangen op haar vestigingsadres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode. Met nadruk verzoeken wij u dat vóór uiterlijk 17 augustus 2016 bij brief schriftelijk te hebben 

bevestigd aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V, namens deze A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, met een kopie daarvan te versturen naar het e-mail adres ekc.avanrooij@gmail.com van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.     

 
Dit bezwaarschrift bevat 16 blz. met de producties 1 t/m 4 (9 Blz.), totaal: 25 blz. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode hebben dit bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2016 
vervolgens ter afhandeling voorgelegd aan hun jurist mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers, secretaris 

bezwaarschriftencommissie gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel.  

Wat mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers, namens burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode, vervolgens heeft gedaan alvorens daarop als secretaris samen met voorzitter mr. 
P.A.J.S. Lathouwers “onafhankelijk” advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders van 

Sint-Oedenrode kunt u hieronder lezen:  

 

mailto:info@sint-oedenrode.nl
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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(1 september 2016): Bij e-mail d.d. 1 september 2016 (17:24 uur) laat mr. W.F.M. van Gurp-
Steenbakkers, namens burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, de volgende e-mail 
uitgaan aan de Kamer van Koophandel, waarbij wordt verwezen naar haar eerder in juni 2015  
gedane meldingen over de vier  ondernemingen van A.M.L. van Rooij die zijn gevestigd op het adres  
’t Achterom 9 en/of 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode  te Sint-Oedenrode.  Betreffend e-mail bericht met 
onderliggende in juni 2015 vier gedane meldingen vindt u bijgevoegd, waarvan u de inhoud hieronder 
vindt ingelast (Stuk 24):   
       

 
Van:                                   w.v.gurp@sint-oedenrode.nl  
Verzonden:                        donderdag 1 september 2016 17:24 
Aan:                                   (naam is gewist) 
CC:                                     Desirée Linotte   
Onderwerp                         Melding via website over onjuistheid Handelsregister  
 
Geachte (naam is gewist) 
 
Hedenmiddag heb ik met u gesproken over de meldingen van juni 2015 namens ons college over de 
4 ondernemingen van de heer Van Rooij op het adres ’t Achterom 9 en/of 9a te Sint-Oedenrode.  
U heeft aangegeven dat er naar aanleiding van deze meldingen nog geen actie is ondernomen. Wel 
heeft u vanmiddag toegezegd dat u met spoed alsnog het onderzoek gaat opstarten. Volgende week 
zult u daarover telefonisch contact met ons opnemen. Aangezien ik de komende twee weken niet 
bereikbaar ben, zal ik mijn collega mevrouw mr. D. Linotte de zaak waarnemen. U heeft verder nog 
aangegeven dat het onderzoek ongeveer een maand in beslag zal nemen. 
Wij horen graag van u.  
 
Mr. WFM van Gurp-Steenbakkers 
0413-481223 
 
Mr. D. Linotte-De Louw 
0413-481246   
 

 

 
Mutatiesignalen 
 
Van:                                   w.v.gurp@sint-oedenrode.nl  
Verzonden:                        dinsdag 23 juni 2015 15:40 
Aan:                                   Mutatiesignalen 
Onderwerp                         Melding via website over onjuistheid Handelsregister  
 

Melding binnengekomen via website 

 
Melding 
Onderwerp:                De onderneming is niet gevestigd op het adres uit het Handelsregister 
Melding:                     Directeur van dit bedrijf, de heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij,  
                                   is niet meer woonachtig op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint- 
                                   Oedenrode. Hij is ambtshalve uitgeschreven uit de GBA 5 februari  
                                   2013. De woning is begin dit jaar ontruimd en geveild en inmiddels niet                               
                                   meer in eigendom van de heer van Rooij. Het bedrijf kan dan ook niet  
                                   meer gevestigd zijn op het adres dat vermeld staat in het register.  
                                   Er zijn nog meerdere bedrijven van Van Rooij op het adres ’t Achterom 
                                   9 en of 9A. De meldingen volgen. 
Bedrijfsnaam:             Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
KvK-nummer:             6090111 
Vestigingsnummer:    000020349998 
 

http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
mailto:w.v.gurp@sint-oedenrode.nl
mailto:w.v.gurp@sint-oedenrode.nl
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Gegevens klant 
Aanhef:                      Mevrouw 
Naam:                        W. van Gurp-Steenbakkers, namens het college van burgemeester en 
                                   wethouders van Sint-Oedenrode  
E-mailadres:              w.v.gurp@sint-Oedenrode.nl  
Telefoonnummer:     0413 481223 
Reactie ontvangen:  Ja  
 

  

 
Mutatiesignalen 
 
Van:                                   w.v.gurp@sint-oedenrode.nl  
Verzonden:                        dinsdag 23 juni 2015 15:30 
Aan:                                   Mutatiesignalen 
Onderwerp                         Melding via website over onjuistheid Handelsregister  
 

Melding binnengekomen via website 

 
Melding 
Onderwerp:                De onderneming is niet gevestigd op het adres uit het Handelsregister 
Melding:                     Directeur van dit bedrijf, de heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij,  
                                   is niet meer woonachtig op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint- 
                                   Oedenrode. Hij is ambtshalve uitgeschreven uit de GBA 5 februari  
                                   2013. De woning is begin dit jaar ontruimd en geveild en inmiddels niet                      
                                   meer in eigendom van de heer van Rooij. Het bedrijf kan dan ook niet  
                                   meer gevestigd zijn op het adres dat vermeld staat in het register.  
                                   Er zijn nog meerdere bedrijven van de heer Van Rooij op het adres  
                                   ’t Achterom 9 en of 9A. De meldingen volgen. 
Bedrijfsnaam:             Van Rooij Holding B.V.  
KvK-nummer:             17102683 
Vestigingsnummer:    000017858623 
 
Gegevens klant 
Aanhef:                      Mevrouw 
Naam:                        W. van Gurp-Steenbakkers, namens het college van burgemeester en 
                                   wethouders van Sint-Oedenrode  
E-mailadres:              w.v.gurp@sint-Oedenrode.nl  
Telefoonnummer:      0413 481223 
Reactie ontvangen:   Ja  
 

  

 
Mutatiesignalen 
 
Van:                                   w.v.gurp@sint-oedenrode.nl  
Verzonden:                        dinsdag 23 juni 2015 15:56 
Aan:                                   Mutatiesignalen 
Onderwerp                         Melding via website over onjuistheid Handelsregister  
 

Melding binnengekomen via website 

 
Melding 
Onderwerp:                De onderneming is niet gevestigd op het adres uit het Handelsregister 
Melding:                     Directeur van dit bedrijf, de heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij,  
                                   is niet meer woonachtig op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint- 
 

mailto:w.v.gurp@sint-Oedenrode.nl
mailto:w.v.gurp@sint-oedenrode.nl
mailto:w.v.gurp@sint-Oedenrode.nl
mailto:w.v.gurp@sint-oedenrode.nl
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                                   Oedenrode. Hij is ambtshalve uitgeschreven uit de GBA 5 februari  
                                   2013. De woning is begin dit jaar ontruimd en geveild en inmiddels niet  
                                   meer in eigendom van de heer van Rooij. Het bedrijf kan dan ook niet  
                                   meer gevestigd zijn op het adres dat vermeld staat in het register.  
                                   Er zijn nog meerdere bedrijven van de heer Van Rooij op het adres  
                                   ’t Achterom 9 en of 9A te Sint-Oedenrode. Overigens is ook de 
                                   echtgenote van de heer Van Rooij, mevrouw van Rooij van Nunen,  
                                   ambtshalve uitgeschreven uit de BRP op genoemd adres.  
                                   De meldingen volgen. 
Bedrijfsnaam:             Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V.  
KvK-nummer:             17154479 
 
Gegevens klant  
Aanhef:                      Mevrouw 
Naam:                        W. van Gurp-Steenbakkers, namens het college van burgemeester en 
                                   wethouders van Sint-Oedenrode  
E-mailadres:              w.v.gurp@sint-Oedenrode.nl  
Telefoonnummer:      0413 481223 
Reactie ontvangen:   Ja  
 

 

 
Mutatiesignalen 
 
Van:                                   w.v.gurp@sint-oedenrode.nl  
Verzonden:                        dinsdag 23 juni 2015 15:37 
Aan:                                   Mutatiesignalen 
Onderwerp                         Melding via website over onjuistheid Handelsregister  
 

Melding binnengekomen via website 

 
Melding 
Onderwerp:                De onderneming is niet gevestigd op het adres uit het Handelsregister 
Melding:                     Eigenaar  van dit bedrijf (eenmanszaak) is de heer Adrianus Marius  
                                   Lambertus van Rooij. De heer van Rooij is niet meer woonachtig op  
                                   het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode. Hij is ambtshalve 
                                   uitgeschreven uit de GBA 5 februari 2013. De woning is begin dit jaar 
                                   ontruimd en geveild en inmiddels niet meer in eigendom van de heer  
                                   van Rooij. Het bedrijf kan dan ook niet meer gevestigd zijn op het adres 
                                   dat vermeld staat in het register. Er zijn nog meerdere bedrijven van de 
                                   heer Van Rooij op het adres ’t Achterom 9 en of 9A.   
                                   De meldingen volgen. 
 
Bedrijfsnaam:             Camping en Pensionstal “Dommeldal”   
KvK-nummer:             57035032 
Vestigingsnummer:    000035032 
 
Gegevens klant  
Aanhef:                      Mevrouw 
Naam:                        W. van Gurp-Steenbakkers, namens het college van burgemeester en 
                                  wethouders van Sint-Oedenrode  
E-mailadres:              w.v.gurp@sint-Oedenrode.nl  
Telefoonnummer:      0413 481223 
Reactie ontvangen:   Ja  
 

 
 
 

mailto:w.v.gurp@sint-Oedenrode.nl
mailto:w.v.gurp@sint-oedenrode.nl
http://www.dommeldal.eu/
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(7 september 2016): Op 7 september 2016 krijgt cliënt M.R.G.W. v.d. Heuvel via zijn buurvrouw  
J. van den Heuvel (wonende in een andere woning op een ander adres, te weten: Vresselseweg 16) 
een aangetekende brief uitgereikt afkomstig van de gemeente Sint-Oedenrode met daarop de 
volgende adresgegevens (Stuk 25): 
 

 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
t.a.v. de heer A.M.L. van Rooij  
p/a Vresselseweg 16a 
5491 PC SINT-OEDENRODE 
 

 
Omdat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. nooit gevestigd is geweest op betreffend adres en A.M.L. 
van Rooij daar nooit zijn woonadres heeft gehad, heeft cliënt M.R.G.W. v.d. Heuvel via het postpunt 
van Sint-Oedenrode (voorzien van handtekening en poststempel) betreffende aangetekende brief 
ongeopend laten terugsturen naar de gemeente Sint-Oedenrode voorzien van de volgende tekst op 
betreffende enveloppe (Stuk 26): 
 

 
Verkeerd bezorgd op Vresselseweg 16, afgetekend  
door buurvrouw J. van den Heuvel 
Retour afzender, bedrijf is hier niet gevestigd,  
voor bewijs retourzending 7 september 2016 
Handtekening + naam postbeambte  
J.H.M. v.d. Sande,  
PostNL 07 SEP 2016  
 

 
Het Wob-verzoek d.d. 19 juli 2016 (Stuk 22), waarop burgemeester en wethouders tot op heden nog 
steeds geen besluit hebben genomen, maakt onderdeel uit van ons bezwaarschrift d.d. 15 augustus 
2016 (MvdH/EKC/15082016/ bz/wob). Daarmee hebben burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode het wettelijke termijn van maximaal vier weken heden met maar liefst vier maanden 
overtreden. Dit is bewust gedaan met de voorkennis en wetenschap dat burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode met het verlenen van de in geding zijnde omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een hekwerk met poort op het adres Vresselseweg 14, 5491 PC Sint-Oedenrode, waar het bedrijf 
J.A.G. van Liempd Holding BV zit gevestigd, aan J.A.G. van Liempd vergunning heeft verleend voor 
het plaatsen van een hekwerk met poort deels op het perceel dat in eigendom is van cliënt 
M.R.G.W. v.d. Heuvel met het oogmerk om daarmee ten gunste van het bedrijf J.A.G. van Liempd 
Holding BV een omgevingsvergunning te hebben op een gedeelte van de industriegrond van het 
categorie 4 bedrijf van M.R.G.W. v.d. Heuvel om later met de hulp van J.A.G. van Liempd het gehele 
bedrijf van M.R.G.W. v.d. Heuvel te kunnen stelen, zoals burgemeester Peter Maas (CDA) en 
gemeentesecretaris F. Schriever dat eerder hebben gedaan met het bedrijf Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” van eigenaar A.M.L. van Rooij, waarin onder meer ook zijn bedrijf het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. zit gevestigd.  
 
Dat dit een juiste beschrijving is wordt door J.A.G. van Liempd persoonlijk bevestigd, daar M.R.G.W. 
v.d. Heuvel (cliënt) direct daarna van J.A.G. (John) van Liempd de volgende bedreigende woorden 
kreeg toegesproken, welke hij in zijn hieronder ingelaste e-mail d.d. 7 september 2016 (20:10 uur) aan 
ons heeft opgeschreven: 
 

 
Van: Marjo v d Heuvel <marjovdheuvel@gmail.com> 
Datum: 7 september 2016 20:10 
Onderwerp: buurman was mij aan dreigen 
Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 
 
John van Liempd belde mij rond 19,20 uur dat hij een briefje heeft gekregen van de gemeente 
dat het 6 weken uitgesteld is van zijn Hekwerk en dat als hij het af moet breken de kosten op 
mij zou komen. Ik vroeg aan hem is dat dreigement, hij zei toen ja.  
 

http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
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JZ-WvdB 
3 

- 
MvdH/EKC/19072016/wob 
265453 

Beslissing op bezwaar Sint-Oedenrode: 29 november 2016  

Verzonden 8 DEC 2016 

 
Ik heb tegen hem gezegd dat het EKC het in handen heeft. Hij zei toen dat hij niks te 
maken heeft met Van Rooij en zei ook nog dat Van Rooij gek is. Ik heb tegen hem gezegd 
dat de fout bij de gemeente ligt omdat ze daar domiciliefraude plegen en dat het bij het 
Kadaster niet klopt. John zei ook nog dat hij dan uitstel van vergunning Hekwerk Kadaster 
kosten moet betalen, daarom was hij boos op mij. Toen hij buiten de poort was begon hij er 
nog eens over te praten dat hij niets met Van Rooij te maken had. Ik zei toen tegen hem dat 
toen hij zwarte grond van mijn terrein af moest halen dat ook pas kon toen het EKC een mail 
naar zijn bedrijf verstuurd had, waarna hij de grond wel snel op zijn grond kon rijden en was 
ook boos omdat hij geen pakketten op ons adres kon laten komen net alsof hij ook op 
Vresselseweg 16 woont? Mijn zus had mij gebeld te vragen wat er aan de hand was. Er werd 
buiten nogal geschreeuwd door de buurman. Het leek wel of hij mij bang wilde maken met het 
dreigement als hij schutting af moet breken dat het op mijn kosten komt. Ik kan er ook niets 
aan doen als zij het niet goed geregeld hebben.   
 
grtj  
Marjo van den Heuvel 
 

  
(30 september 2016): Op 3 oktober 2016 hebben wij bij raadpleging van de Kamer van Koophandel 
op internet (www.kvk.nl) geconstateerd dat als gevolg van bovengenoemde op 1 september 2016 
(17:24 uur) door mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers, namens burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode, aan de Kamer van Koophandel verstuurde e-mail bericht bovengenoemde vier 
bedrijven van A.M.L. van Rooij vanaf 30 september 2016 zijn uitgeschreven uit het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel met de vermelding dat de werkzaamheden van deze vier bedrijven zijn 
gestaakt.  
 
(9 december 2016): Op 9 december 2016 ontving cliënt M.R.G.W. v.d. Heuvel op zijn woonadres 
Vresselseweg 16a, 5491 PC Sint-Oedenrode, van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
bij brief d.d. 29 november 2016 (verzonden: 8 december 2016) het bijgevoegde hieronder ingelaste 
besluit (met onderliggend advies van de commissie bezwaarschriften van Sint-Oedenrode en 
Schijndel) op bovengenoemd bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2016 van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, namens deze haar 
directeur A.M.L. van Rooij, als gemachtigde van M.R.G.W. v.d. Heuvel (Stuk 27): 
 

 
 
 

Aan  
De heer M.R.G.W. van den Heuvel  
Vresselseweg 16a 
5491 PC Sint-Oedenrode   

 
Team  
Bijlagen 
Uw nummer  
Uw brief van  
Ons nummer  
Onderwerp 

 
 
  
Geachte heer Van den Heuvel, 
 
Op 15 augustus 2016 heeft u een bezwaarschrift ingediend tegen ons besluit van 13 juli 2016 tot 
verlening van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk met poort op het adres 
Vresselseweg 14 te Sint- Oedenrode. 
 
Wij hebben besloten het advies dat de commissie bezwaarschriften over uw bezwaarschrift 
heeft uitgebracht te volgen. Dit betekent dat wij hebben besloten om uw bezwaar niet-
ontvankelijk te verklaren. 
 

http://www.kvk.nl/
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
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Het advies van deze commissie van 23 november 2016 treft u hierbij eveneens aan. 
 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief beroep instellen bij de 
Rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, te 's-Hertogenbosch. Nadere informatie hierover treft 
u aan in een bijlage. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

 
 
 
 

Advies 
van de commissie bezwaarschriften aan het college van burgemeester en wethouders in verband met het 
bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2016 namens de heer M.R.G.W. van de Heuvel uit Sint-Oedenrode tegen het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders van 13 juli 2016 waarbij omgevingsvergunning is 
verleend voor het plaatsen van een hekwerk met houten poort op het perceel Vresselseweg 14 te Sint-
Oedenrode. 
 
Het bezwaar 

De heer M.R.G.W. van de Heuvel (hierna: bezwaarde) maakt bezwaar tegen het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders van 13 juli 2016 waarbij omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van 
een hekwerk met houten poort op het perceel Vresselseweg 14 te Sint-Oedenrode. 
 
De ontvankelijkheid 

Namens bezwaarde is door de heer A.M.L. van Rooij, in zijn hoedanigheid van directeur van Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. op 15 augustus 2016 een pro-forma bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college 
van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode van 13 juli 2016. Daarbij is een omgevingsvergunning 
verleend voor het plaatsen van een hekwerk met poort op het adres Vresselseweg 14 te Sint-Oedenrode. 
 
Bij besluit van 2 september 2016, verzonden 6 september 2016, is op grond van artikel 2:2 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) de heer A.M.L. van Rooij als gemachtigde geweigerd. Tegen dit besluit is door de 
heer Van Rooij geen bezwaar aangetekend. Dit betekent dat dit besluit onherroepelijk is. 
 
 
Bij brief van 21 september 2016, verzonden 22 september 2016, hebben wij bezwaarde van de weigering van de 
heer Van Rooij als gemachtigde op de hoogte gesteld. Tevens hebben wij bezwaarde in deze brief in de 
gelegenheid gesteld om voor 4 oktober 2016 aan ons mee te delen of hij de bezwaarprocedure zelfstandig 
voortzet of een andere gemachtigde aanwijst om zijn belangen te behartigen. Van de mogelijkheid om aan te 
geven of hij de bezwaarprocedure zelfstandig of met een andere gemachtigde wenst voort te zetten heeft 
bezwaarde geen gebruik gemaakt. Wel heeft bezwaarde bij brief van 3 oktober 2016 aangegeven dat hij de 
procedure wenst voort te zetten met de heer A.M.L. van Rooij als gemachtigde. Zoals hierboven reeds gesteld is 
gelet op het onherroepelijk besluit van 2 september 2016 het niet mogelijk dat bezwaarde door de heer A.M.L. 
van Rooij wordt vertegenwoordigd. 
 
Nu bezwaarde niet heeft aangegeven dat hij zich laat vertegenwoordigen door een andere gemachtigde zijn wij 
er van uitgegaan dat bezwaarde de bezwaarprocedure zelfstandig wil voortzetten. 
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Op grond van artikel 6:5 van de Awb dient een bezwaarschrift onder meer de gronden van bezwaar te bevatten. 
Dat wil zeggen dat uit het bezwaarschrift moet blijken om welke redenen bezwaarde het niet eens met de 
verleende omgevingsvergunning. Het bezwaarschrift van 15 augustus 2016 bevat niet die gronden van bezwaar 
tegen het bestreden besluit. 
 
Bij brief van 20 oktober 2016, verzonden 21 oktober 2016, is gelet op artikel 6:6 van de Awb bezwaarde in de 
gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 2 weken na dagtekening van deze brief alsnog de gronden van 
bezwaar in te dienen. Waarbij bezwaarde er expliciet op is gewezen dat indien binnen deze termijn de gronden 
van bezwaar niet zijn ingediend het bezwaarschrift niet-ontvankelijk kan worden verklaard. 
 
Van de mogelijkheid tot het indienen van de nadere gronden van bezwaar met betrekking tot het bestreden 
besluit is door bezwaarde geen gebruikgemaakt. Wel is bij brief van 27 oktober 2016 door Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., waarvan de heer A.M.L. van Rooij directeur en enig medewerker is, een "nadere motivering" 
ingediend. Gelet op het onherroepelijk besluit van 2 september 2016 is de heer Van Rooij echter niet gemachtigd 
om namens bezwaarde op te treden. Dit betekent dat de heer Van Rooij geen proceshandelingen kan verrichten 
namens bezwaarde. Bezwaarde dient er zelf voor te zorgen dat zijn bezwaarschrift voldoet aan alle formele 
vereisten, waaronder het indienen van de gronden van bezwaar. 
 
Voornoemde brief van 27 oktober 2016 kan dan ook niet in de procedure worden betrokken. Volledigheidshalve 
wordt opgemerkt dat in het schrijven ook niet de nadere gronden van bezwaar betrekking hebbend op het door 
bezwaarde bestreden besluit worden genoemd. 
 
Op grond van het bovenstaande concludeert de commissie dat het bezwaarschrift, ondanks dat bezwaarde in de 
gelegenheid is gesteld om dit te herstellen, niet de gronden van bezwaar bevat en om die reden niet-ontvankelijk 
is. De commissie komt dan ook niet toe aan een inhoudelijke behandeling van het bezwaarschrift. 
 
Nu het bezwaar naar het oordeel van de commissie kennelijk niet-ontvankelijk is, wordt op grond van artikel 7:3 
aanhef en onder a van de Awb afgezien van het horen van bezwaarde. 
 
Advies 

Op grond van het vorenoverwogene wordt geadviseerd het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
Sint-Oedenrode, 23 november 2016 
 
De commissie bezwaarschriften, 
De secretaris,                                                                              de voorzitter  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mw. mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers                            mr. P.A.J.S. Lathouwers   

 

 
Hiermee is het wettelijke bewijs geleverd dat mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers (samen met 
voorzitter mr. P.A.J.S. Lathouders) vanuit de commissie bezwaarschriften van Sint-Oedenrode en 
Schijndel op 23 november 2016 het advies heeft uitgebracht aan burgemeester en wethouders van  
Sint-Oedenrode op het bezwaarschrift van 15 augustus 2016 van het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, welke door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode is overgenomen (door 
burgemeester P.M. Maas en secretaris F. Schriever is ondertekend) en bij besluit d.d. 29 november 
2016 (verzonden op 8 december 2016) is verstuurd aan de heer M.R.G.W. van den Heuvel, 
Vresselseweg 16a, 5491 PC Sint-Oedenrode, zonder daarvan een kopie te hebben verstuurd aan het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij.  
 
In betreffend door mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers, als secretaris van de commissie 
bezwaarschriften van Sint-Oedenrode en Schijndel, opgestelde advies staat onder meer letterlijk het 
volgende geschreven:  
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De ontvankelijkheid 

Namens bezwaarde is door de heer A.M.L. van Rooij, in zijn hoedanigheid van directeur van Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. op 15 augustus 2016 een pro-forma bezwaarschrift ingediend tegen het besluit 
van het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode van 13 juli 2016. Daarbij is een 
omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een hekwerk met poort op het adres 
Vresselseweg 14 te Sint-Oedenrode. 
 
Bij besluit van 2 september 2016, verzonden 6 september 2016, is op grond van artikel 2:2 van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) de heer A.M.L. van Rooij als gemachtigde geweigerd. 
Tegen dit besluit is door de heer Van Rooij geen bezwaar aangetekend. Dit betekent dat dit 
besluit onherroepelijk is. 

 
Advies 

Op grond van het vorenoverwogene wordt geadviseerd het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
Sint-Oedenrode, 23 november 2016 
 
De commissie bezwaarschriften, 
De secretaris,                                                                              de voorzitter  

 
 
 
 
 
 
 

Mw. mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers                            mr. P.A.J.S. Lathouwers 

 

 
Het is hierbij goed te weten dat als gevolg van de door burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode  vanaf 21 april 2010 bewust gepleegde AMBTSHALVE domiciliefraude en adresfraude     
jegens haar EU-burger A.M.L. van Rooij, dezelfde A.M.L. van Rooij als enig directeur van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
 

- vanaf 29 augustus 2013 als natuurlijk persoon in geen enkele gemeente binnen de Europese 
Unie (of daarbuiten) staat ingeschreven in een bevolkingsregister van een gemeente of 
rijksregister van een land; 

- vanaf 29 augustus 2013 niet in het bezit van een Belgische identiteitskaart of enige andere 
identiteitskaart van enig land binnen de Europese Unie (of daarbuiten);  

- vanaf 11 juli 2013 in het bezit is van een verlopen Nederlands paspoort, welke hij nooit kan 
laten vernieuwen, omdat A.M.L. van Rooij zich daarvoor moet kunnen legitimeren en dat niet 
kan omdat hij vanaf 29 augustus 2013 niet in het bezit is van een Belgische identiteitskaart of 
enige andere identiteitskaart van enig land binnen de Europese Unie (of daarbuiten); 

 
Deze AMBTSHALVE  door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 
2015 bewust gecreëerde domiciliefraude en adresfraude jegens 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) is door burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode 
aangewend om op valse gronden zonder te beschikken over een grosse van een in Nederland 
gewezen vonnis de sterke arm van de hulpofficier van justitie Jerome Seggai in te roepen om  
op 29 januari 2015 zonder een wettelijk vereiste machtiging huisvredebreuk te plegen (art. 138 Sr) en 
bewoner (tevens eigenaar) J.E.M. van Rooij van Nunen uit haar eigen woning te zetten om vervolgens 
aan Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van 
den Witteboer, opdracht te geven om door meer dan 10 personen (criminele organisatie) onder 
toezicht van de ter plaatse aanwezige toezichthoudende ambtenaren T.W. Craane en J.F.M. 
Vlemminx van de gemeente Sint-Oedenrode in twaalf 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  
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De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, te laten stelen uit hun eigen woningen en hun eigen 
bijbehorende bedrijfsgebouwen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.  
 
Burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode heeft op 29 januari 2015 opdracht gegeven tot 
het plegen van bovengenoemd eigendom stelende misdrijf om daarmee bewerkstelt te krijgen dat zijn 
katvanger B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, vanaf 18 februari 2015 vrij 
van de eerder gestolen eigendommen alle onroerende goederen, zijnde 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), heeft 
kunnen stelen van de eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen. Dit om daarmee 
bewerkstelligd te krijgen dat zijn katvanger B.C.M. Jansen de brievenbussen op het adres ’t Achterom 
9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode vanaf 13 maart 2015 van een slot kon voorzien om op die wijze vanaf 
13 maart 2015 ook alle voor bewoner J.E.M. van Rooij van Nunen, voor de daarin gevestigde 
bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder 
A.M.L. van Rooij), Stichting Administratie kantoor van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. 
van Rooij) en voor de landelijke politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode (met als 
voorzitter A.M.L. van Rooij) bestemde brieven te kunnen stelen uit hun brievenbussen ten gunste van 
betreffende criminele organisatie, waarmee burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode van  
de Staat der Nederlanden een grote eigendom stelende en onroerend goed rovende criminele 
organisatie heeft gemaakt. Het kan dan ook nooit zo zijn dat A.M.L. van Rooij als gemachtigde van 
cliënt M.R.G.W. v.d. Heuvel het op 6 september 2016 verzonden besluit van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode heeft ontvangen, waarop mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers, als 
secretaris van de commissie bezwaarschriften van Sint-Oedenrode en Schijndel, in het door haar 
opgestelde en mede ondertekende advies 23 november 2016 heeft gebaseerd dat het onherroepelijk 
is omdat A.M.L. van Rooij daartegen niet tijdig een bezwaarschrift heeft ingediend, waarop voorzitter 
mr. P.A.J.S. Lathouders van betreffende bezwaarschriftencommissie het valse advies heeft 
uitgebracht dat A.M.L. van Rooij op grond van artikel 2:2 van de Algemene wet bestuursrecht als 
gemachtigde is geweigerd, welke vals advies door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
bij besluit d.d. 29 november 2016 is overgenomen. Hoe extreem ver mr. W.F.M. van Gurp-
Steenbakkers in onderlinge samenspanning met burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
daarmee gaat kunt u hieronder lezen: 
 
Mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers, als secretaris van de commissie bezwaarschriften van Sint-
Oedenrode en Schijndel, heeft bovengenoemd advies opgesteld en door voorzitter mr. P.A.J.S. 
Lathouders laten ondertekenen, nadat zij tussentijds bij de Kamer van Koophandel, namens 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, heeft weten te regelen dat op basis van door haar 
valselijk aangeleverde informatie de 4 bedrijven van A.M.L. van Rooij, te weten: Camping en 
Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en Stichting 
Administratie kantoor van Rooij Holding B.V. vanaf 30 september 2016 AMBTSHALVE zijn 
uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
  
Mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers heeft dit, namens burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode, gedaan met de voorkennis van de inhoud van ons bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2016 
(MvdH/EKC/15082016/bz/wob) tegen de door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode aan 
J.A.G. van Liempd verleende omgevingsvergunning als gemachtigde van cliënt M.R.G.W. van den 
Heuvel, waarvan u de aanhef hieronder nogmaals vindt ingelast (Stuk 23):  
 

          
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
gevestigd op ’t Achterom 9a,  
5491 XD, Sint-Oedenrode.  
 

   
Afgegeven met ontvangstbevestiging 
 
Aan: Burgemeester en Wethouders  
van Sint-Oedenrode  
Postbus 44, 5490 AA, Sint-Oedenrode 
(e-mail: info@sint-oedenrode.nl)  

                                                                                                         Sint-Oedenrode 15 augustus 2016 
Ons kenmerk: MvdH/EKC/15082016/bz/wob 
 

http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
mailto:info@sint-oedenrode.nl
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Bezwaarschrift tegen de (op 13 juli 2016 verzonden) verleende reguliere omgevingsvergunning 
op het adres Vresselseweg 14, 5491 PC Sint-Oedenrode (gepubliceerd in DeMooiRooiKrant van 
20 juli 2016) voor het plaatsen van een hekwerk met poort: 
 

- met onderliggend verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur, waarin wordt verzocht om een kopie toe te sturen van het gehele dossier waarop 
betreffende omgevingsvergunning is verleend, daar die informatie nodig is om dit 
bezwaarschrift inhoudelijk te kunnen onderbouwen en  

- met het herhaalde nadrukkelijke verzoek om met het inroepen van de sterke arm van 
de politie die maatregelen te treffen die nodig zijn dat ondergetekende de brieven die zijn 
bestemd voor 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, afdeling Sint-Oedenrode (met haar hoofdzetel in 
Utrecht), weer veilig uit haar brievenbus kan halen en dat J.E.M. van Rooij van Nunen 
(echtgenote van A.M.L. van Rooij), als bewoner en (mede)eigenaar van de woning op het 
adres ‘t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, vanaf 20 augustus 2016 haar woning 
weer veilig kan betreden en de slotenmaker kan inroepen voor het aanbrengen van nieuwe 
sloten, zodat J.E.M. van Rooij van Nunen (echtgenote van A.M.L. van Rooij), die brieven 
die voor haar zijn bestemd vanuit haar woning op het adres  ‘t Achterom 9A, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode weer uit haar eigen brievenbus kan halen en dat vóór uiterlijk 17 
augustus 2016 bij brief schriftelijk te hebben bevestigd aan het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V, namens deze A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, 
met een kopie daarvan te versturen naar het e-mail adres ekc.avanrooij@gmail.com van 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V.     
 

daar dit is vereist om uw besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en uw eerdere 
besluit op ons verzoek d.d. 19 juli 2016 (kenmerk: MvdH/EKC/19072016/wob) op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur überhaupt te kunnen ontvangen, wat nodig is om dit bezwaarschrift 
inhoudelijk te kunnen motiveren, waarvoor wij u verzoeken aan ons een nader termijn van zes 
weken te vergunnen vanaf het moment J.E.M. van Rooij van Nunen weer in haar woning op het 
adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode woont en A.M.L. van Rooij weer over een 
identiteitskaart en rechtsgeldig paspoort beschikt en  post van het Ecologisch Kennis Centrum B.V, 
kan ontvangen op haar vestigingsadres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. Met nadruk 
verzoeken wij u dat vóór uiterlijk 17 augustus 2016 bij brief schriftelijk te hebben bevestigd aan 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V, namens deze A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, met een kopie daarvan te versturen naar het e-mail adres 
ekc.avanrooij@gmail.com van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.     
 

Dit bezwaarschrift bevat 16 blz. met de producties 1 t/m 4 (9 Blz.), totaal: 25 blz. 
 

 
Bovengenoemd door mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers (als secretaris van de commissie 
bezwaarschriften van Sint-Oedenrode en Schijndel) opgestelde advies, welke door voorzitter  
mr. P.A.J.S. Lathouders mede is ondertekend, werd door burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode dan ook ruimhartig overgenomen en bij een door burgemeester P.M. Maas en secretaris 
F. Schriever ondertekend besluit d.d. 29 november 2016 (verzonden: 8 december 2016) aan cliënt 
M.R.G.W. v.d. Heuvel op zijn woonadres Vresselseweg 16a, 5491 PC Sint-Sint-Oedenrode, kenbaar 
gemaakt met de volgende bewoordingen (Stuk 27): 
 

 
Wij hebben besloten het advies dat de commissie bezwaarschriften over uw bezwaarschrift 
heeft uitgebracht te volgen. Dit betekent dat wij hebben besloten om uw bezwaar niet-
ontvankelijk te verklaren. 
 
Het advies van deze commissie van 23 november 2016 treft u hierbij eveneens aan. 
 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief beroep instellen bij de 
Rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, te 's-Hertogenbosch. Nadere informatie hierover treft 
u aan in een bijlage. 
 

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
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Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Burgemeester P.M. Maas en gemeentesecretaris F. Schriever hebben betreffend besluit namens het 
voltallige college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, zijnde: burgemeester Peter 
Maas (CDA), wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi), wethouder Ad van der 
Heijden (DGS- BVTRooi), wethouder Jan van Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred 
Schriever ondertekend met de voorkennis van de feiten zoals die staan verwoord in ons hieronder 
ingelaste verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur d.d. 9 december 
2016 (kenmerk: EKC/091216/Vz-Wob) aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode:  
       
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 

           
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
gevestigd op ’t Achterom 9a,  
5491 XD, Sint-Oedenrode.  

 
 

Afgegeven met ontvangstbevestiging 
 
Aan: het voltallige college van burgemeester  
en wethouders van Sint-Oedenrode, zijnde: 

- burgemeester Peter Maas 
- wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade  
- wethouder Ad van der Heijden 
- wethouder Jan van Burgsteden 
- secretaris Fred Schriever   

(allemaal persoonlijk in handen)  
Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode 

 
Ons kenmerk: EKC/091216/Vz-Wob                                         Sint-Oedenrode 9 december 2016  
 
 

 
Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om met inachtneming van de 
inhoud van dit verzoekschrift bij besluit (art 1:3 Awb) vóór uiterlijk 25 december 2016 een kopie te hebben 

verstrekt van: 
1. een grosse van een vonnis (of beschikking) van de rechtbank Oost-Brabant waarin is beslist dat het 

vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen gehuwde paar A.M.L van Rooij en J.E.M. van Nunen 
vanaf 15 januari 2013 juridisch, fiscaal en sociaal zijn gescheiden zoals dat door de gemeente Sint-
Oedenrode in hun op 5 februari 2013 door T.F.H.M. de Louw genomen AMBTSHALVE besluit (nummer: 
108643/109602) is beslist;  

2. een grosse van een vonnis (of beschikking) van de rechtbank Oost-Brabant, als ook de 
onderliggende betekende dagvaarding aan bewoner (en eigenaar) J.E.M. van Rooij van Nunen             

op haar woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, waarin is beslist dat een in dit 
verzoekschrift genoemde criminele organisatie (meer dan 10 personen) het recht hebben gehad om op                    
29 januari 2015 de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode te betreden en in 12 
containers alle eigendommen van J.E.M. van Rooij van Nunen weg te halen uit haar woningen op het 
adres ’t Achterom  9-9A met bijbehorende bedrijfsgebouwen en vanaf haar onderliggende percelen sectie 
P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) af te voeren naar een onbekende 
plaats. 

 



19 
© 

 
3. een grosse van een vonnis (of beschikking) van de rechtbank Oost-Brabant, als ook de 

onderliggende betekende dagvaarding aan het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 

16090111) met als directeur A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, waarin is beslist dat een in dit verzoekschrift genoemde criminele organisatie (meer dan 10 
personen) het recht hebben gehad om op 29 januari 2015 de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode  te betreden en in 12 containers alle eigendommen van het bedrijf Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij) weg te halen uit zijn woningen op het adres ’t Achterom 
9-9A Sint-Oedenrode met bijbehorende bedrijfsgebouwen en vanaf zijn onderliggende percelen sectie P 
525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) af te voeren naar een onbekende plaats. 

 
met de schade-aansprakelijkheidstelling van alle vanaf 21 april 2010 reeds aangerichte schade en nog aan te 

richten schade (materieel en immaterieel) waaronder alle schade van alle betrokken geraakte derden, waarvan 
de hoogte van het schadebedrag door een erkende deskundige moet worden vastgesteld; 

 
- met als sommatie aan burgemeester Peter Maas (CDA), wethouder Jeanne Hendriks-van 

Kemenade (Hart van Rooi), wethouder Ad van der Heijden (DGS- BVTRooi), wethouder Jan van 
Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred Schriever van de gemeente Sint-Oedenrode  als 

veroorzaker van deze zware georganiseerde misdaad, waarvoor u alle vijf verantwoordelijk en 
aansprakelijk bent en waarvoor u alle vijf salaris krijgt betaald, hiervan vóór uiterlijk 25 december 
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 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 (bijna 6 jaar lang) met een 
geregistreerd Belgisch huurcontract woont op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België). 

 

Dit Wob-verzoek bevat 29 blz. met de stukken 1 t/m 21 (66 blz.), totaal: 95 blz.  

 

 
 

Geacht voltallig college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, zijnde: burgemeester 
Peter Maas (CDA), wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi), wethouder Ad van 
der Heijden (DGS- BVTRooi), wethouder Jan van Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred 
Schriever (voor foto’s zie hierboven);      

De volgende natuurlijke persoon en rechtspersoon: 
 

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, die door toedoen van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 29 augustus 2013 niet meer als wonende staat 
geregistreerd in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische 
Rijksregister, met als gevolg dat eenieder op grond van art. 40 Ger. W. (België) wettelijk verplicht 
is om de voor hem bestemde (aangetekende) brieven te versturen aan p/a federaal procureur 
des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (België); 

2. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), met als directeur A.M.L. van 
Rooij, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland);   
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verzoeken hierbij het voltallige college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode  om met 
in achtneming van de inhoud van dit verzoekschrift op grond van de Wet openbaarheid van bestuur bij 
besluit (art 1:3 Awb) vóór uiterlijk 25 december 2016 een kopie te hebben verstrekt van: 
 

1. een grosse van een vonnis (of beschikking) van de rechtbank Oost-Brabant waarin is beslist 
dat het vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen gehuwde paar A.M.L van Rooij en 
J.E.M. van Nunen vanaf 15 januari 2013 juridisch, fiscaal en sociaal zijn gescheiden zoals dat 
door de gemeente Sint-Oedenrode in hun op 5 februari 2013 door T.F.H.M. de Louw 
genomen AMBTSHALVE besluit (nummer: 108643/109602) is beslist;  

2. een grosse van een vonnis (of beschikking) van de rechtbank Oost-Brabant, als ook de 
onderliggende betekende dagvaarding aan bewoner (en eigenaar) J.E.M. van Rooij van 
Nunen op haar woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, waarin is beslist dat 
een in dit verzoekschrift genoemde criminele organisatie (meer dan 10 personen) het recht 
hebben gehad om op 29 januari 2015 de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD     
Sint-Oedenrode te betreden en in 12 containers alle eigendommen van J.E.M. van Rooij van 
Nunen weg te halen uit haar woningen op het adres ’t Achterom 9-9A met bijbehorende 
bedrijfsgebouwen en vanaf haar onderliggende percelen sectie P 525, P526,  P 508, P 509,   
P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) af te voeren naar een onbekende plaats. 

3. een grosse van een vonnis (of beschikking) van de rechtbank Oost-Brabant, als ook de 
onderliggende betekende dagvaarding aan het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
(KvK-nummer: 16090111) met als directeur A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin is beslist dat een in dit verzoekschrift 
genoemde criminele organisatie (meer dan 10 personen) het recht hebben gehad om op 29 
januari 2015 de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode te betreden en 
in 12 containers alle eigendommen van het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als 
directeur A.M.L. van Rooij) weg te halen uit zijn woningen op het adres ’t Achterom 9-9A met 
bijbehorende bedrijfsgebouwen en vanaf zijn onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 
508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) af te voeren naar een onbekende plaats. 

 
Voor de inhoudelijke onderbouwing van dit Wob-verzoek, lees bijgevoegd “feitenrelaas” hieronder.  

 
Feitenrelaas vanaf 13 januari 2010 tot op heden (9 december 2016):  
 
Het feitenrelaas in chronologische volgorde is als volgt: 
 
Vanaf 13 januari 2010 tot 18 april 2010  
 
De politieke partij De Groenen met als gemachtigd voorzitter en lijsttrekker A.M.L. (Ad) van Rooij, 
wonende op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode heeft op 3 maart 2010 meegedaan 
aan de gemeenteraadsverkiezingen van de Gemeente Sint-Oedenrode.  
 
19 april 2010  
 
Op 19 april 2010 doet burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode aangifte van smaad 
tegen lijsttrekker Ad van Rooij van De Groenen Sint-Oedenrode. Burgemeester Peter Maas baseerde 
zijn aangifte van smaad tegen Ad van Rooij op de in zijn opdracht geschreven valse artikelen in het 
Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, Midden Brabant, zonder dat Ad van Rooij als lijsttrekker van 
De Groenen daarop weerwoord heeft kunnen geven. Het is hierbij goed te weten dat deze valse 
aangifte van smaad door de officier van justitie Maarten Groothuizen van het arrondissementsparket 
’s-Hertogenbosch (thans: Oost-Brabant) in onderzoek is genomen. Het is hierbij tevens goed te weten 
dat deze Maarten Groothuizen toentertijd benevens officier van justitie ook gemeenteraadslid was 
voor de politieke partij D66 in de gemeenteraad van Nijmegen. Het is daarbij tevens goed te weten dat 
Peet van De Loo (als rechterhand van burgemeester Peter Maas) vanaf september 2009 tot juni 2014 
gemeentesecretaris van Sint-Oedenrode is geweest en voor die tijd (vanaf maart 1994 tot maart 1998 
en vanaf maart 2003 tot juni 2003) gemeenteraadslid is geweest van de D66 in Maastricht. Vanaf juni 
2014 tot op heden is Peet van De Loo D66-wethouder in de gemeente Best, buurgemeente van Sint-
Oedenrode. Gemeentesecretaris Peet van De Loo (als rechterhand van burgemeester Peter Maas) is 
dus een politieke partijgenoot van D66 raadslid Maarten Groothuizen van de gemeente Nijmegen die 
als officier van justitie de door burgemeester Peter Maas gedane valse aangifte van smaad tegen 
lijsttrekker Ad van Rooij van De Groenen moest onderzoeken.  
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21 april 2010  
 
Met de voorkennis dat burgemeester Peter Maas op 19 april 2010 een valse aangifte van smaad 
tegen A.M.L. (Ad) van Rooij als lijsttrekker van De Groenen heeft gedaan, krijgt Ad van Rooij op  
21 april 2010 (twee dagen later) in opdracht van dezelfde burgemeester Peter Maas (CDA) van  
Sint-Oedenrode te maken met een Gestapo-achtige binnenval in zijn woningen op het adres  
’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode van een criminele organisatie waaronder twee 
politieagenten die Ad van Rooij op zijn eigen erf al eerder met grof geweld in opdracht van dezelfde 
burgemeester Peter Maas in de boeien hadden geslagen en hadden afgevoerd naar een politiecel in 
de gemeente Schijndel, zonder ook maar iets te hebben overtreden. Op 21 april 2010 heeft 
burgemeester Peter Maas aan dezelfde criminele organisatie waaronder dezelfde twee politieagenten 
wederom opdracht gegeven tot het plegen van huisvredebreuk (art 138 Sr.) om zonder een wettelijk 
vereiste machtiging tot binnentreden van de officier van justitie of hulpofficier van justitie de woningen 
van A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9-9A te betreden met de voorkennis en wetenschap dat 
in deze woningen ook de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en 
politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) zijn gevestigd en daarin hun vertrouwelijke 
archieven zijn opgeslagen. Op dat moment is A.M.L. van Rooij via een andere poort van zijn erf in zijn 
auto gesprongen en Nederland uit gevlucht naar België.  
 
Het is hierbij goed te weten dat eerder gedane pogingen tot doodslag op A.M.L. van Rooij, uitgevoerd 
door de buren Robert en Mies van den Biggelaar, wonderlijk zijn mislukt, waarvoor de gemeente Sint-
Oedenrode met misbruik van macht Robert en Mies van den Biggelaar indirect met honderdduizenden 
euro’s heeft beloond. In geval Ad van Rooij daaraan zou zijn overleden, zou dat overlijden door 
burgemeester Peter Maas als “burenruzie” zijn weggewuifd, wat hij al eerder heeft laten blijken als 
reactie daarop. Het is dan ook Peter Maas als hoofd van de politie geweest die in het periodiek 
driehoeksoverleg met politie en justitie ervoor heeft gezorgd dat de door Ad van Rooij (met 
getuigenverklaringen van derden) daartegen gedane strafaangiften nooit strafrechtelijk zijn 
onderzocht. 
 
Vanaf 21 april 2010 tot 1 januari 2011  
 
Op 21 januari 2011 heeft A.M.L. (Ad) van Rooij door toedoen van burgemeester Peter Maas (CDA) 
van Sint-Oedenrode omwille van eigen levensbehoud moeten vluchten naar België en op eigen 
kosten moeten onderduiken en overnachten in verschillende Belgische jeugdherbergen. Hij heeft in 
Nederland op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, noodgedwongen zijn eigen 
woning, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn hulpbehoevende moeder J.M. van Rooij van 
der Heijden, zijn gezin, zijn eigendommen, zijn 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 zijn daarin gevestigde politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) 
moeten achterlaten. De veroorzakende burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode is door A.M.L. 
van Rooij vanuit Tongeren (België) bij aangetekende brief d.d. 17 mei 2010 (onder nummer: RR 748 
15403 6 BE), gericht aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode t.a.v. burgemeester Peter 
Maas, hiervan op de hoogte gebracht (Stuk 1).  
Ook is burgemeester Peter Maas per e-mail vanuit onder meer de Sociale Databank Nederland 
(www.sdnl.nl), Het Echte Nieuws (www.hetechtenieuws.org) en Platform Herstel Rechtsorde op de 
hoogte gebracht. Op grond daarvan was burgemeester Peter Maas wettelijk verplicht om A.M.L. van 
Rooij vanaf 21 januari 2010 uit te schrijven uit de GBA van de gemeente Sint-Oedenrode met de 
vermelding: op 21 april 2010 gevlucht naar België naar onbekend adres.  
 
Onder deze door burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode veroorzaakte omstandigheden 
stond J.E.M. van Rooij van Nunen (echtgenote van A.M.L. van Rooij) overal alleen voor. Deze door 
burgemeester Peter Maas (CDA) veroorzaakte omstandigheden zijn door burgemeester Peter Maas 
en wethouders van Sint-Oedenrode benut om bij Camping en Pensionstal “Dommeldal” op valse 
gronden (preventieve) dwangsommen van maar liefst 15.000 EURO en 50.000 EURO op te leggen. 
Dit met de voorkennis dat eigenaar A.M.L. van Rooij, zich daar niet tegen kon verdedigen. Dit was 
voor burgemeester Peter Maas nog niet genoeg en heeft hij met behulp van bestuursdwang de 
pensionruimten en de wasgelegenheden die toebehoren aan Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
verzegeld, waardoor hij ook alle inkomsten van camping en pensionstal “Dommeldal” heeft 
afgenomen. Daarbovenop kreeg J.E.M. van Rooij van Nunen als gevolg van het opzettelijk niet vanaf 

http://www.dommeldal.eu/
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
http://www.sdnl.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/
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21 april 2010 uitschrijven van haar echtgenoot A.M.L. van Rooij uit de GBA van de gemeente Sint-
Oedenrode te maken met het ene na het andere gerechtsdeurwaarders exploot die betrekking hadden 
op A.M.L. van Rooij, wat in het totaal honderdduizenden euro’s heeft gekost.            
 
1 januari 2011   
 
Op 1 januari 2011 heeft A.M.L. van Rooij in overeenstemming met de Belgische Huurwet (Stuk 2) een  
woonhuis op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) gehuurd om het te gebruiken als 
hoofdverblijfplaats, welke is geregistreerd door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de 
gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren (Stuk 3). Burgemeester Peter Maas 
(CDA) van Sint-Oedenrode (NL) en burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) van Zonhoven zijn 
hiervan van meet af aan op de hoogte gebracht. Ondanks deze wetenschap weigerde de gemeente 
Sint-Oedenrode onder voorzitterschap van burgemeester Peter Maas (CDA) A.M.L. van Rooij vanaf  
1 januari 2011 uit te schrijven uit de GBA van de gemeente Sint-Oedenrode, waardoor burgemeester 
Johny De Raeve (OpenVld) van de gemeente Zonhoven A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 niet 
heeft willen inschrijven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische 
rijksregister, waartoe hij wettelijk verplicht was. Daarmee heeft burgemeester Peter Maas (CDA) 
samen met zijn Belgische ambtsgenoot Johny de Raeve (OpenVld) vanaf 1 januari 2011 zich 
onmiskenbaar schuldig gemaakt aan het plegen van grensoverschrijdende domiciliefraude en 
adresfraude, welke ontelbare nieuwe gerechtsdeurwaarders exploten tot gevolg heeft gehad voor 
A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, Camping en Pensionstal “Dommeldal”, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor van 
Rooij Holding B.V. De schade als gevolg daarvan beloopt tot op heden tientallen miljoenen euro’s.  
 
Dat EU-burger A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 in overeenstemming met de Belgische Huurwet 
onafgebroken in zijn woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) heeft 
gewoond en heeft gehuurd om het te gebruiken als hoofdverblijfplaats, welke als zodanig is 
geregistreerd door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, 
Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren, is bij burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode van 
meet af aan bekend. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het door rechter mr. H.M.H. de 
Koning en griffier A. Selkan ondertekende proces-verbaal van de op 11 mei 2012 gehouden zitting in 
de zaak met zaaknummer: AWB 11/1633, van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (thans: Oost-Brabant), 
waarin letterlijk het volgende staat geschreven (Stuk 4): 
 

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.  

   
Het proces-verbaal van elke terechtzitting is een authentieke akte ex art. 156 lid 2 Rv en heeft een 
unieke status als enige kenbron, zowel in het Civiel -, het Bestuursrecht alsmede in het Strafrecht, 
daar in de wet geen enkele wettelijke bepaling dit belet of hierin onderscheid maakt. Dit proces-
verbaal in de zaak met zaaknummer: AWB 11/1633 is dan ook bindend voor burgemeester Peter 
Maas en wethouders van Sint-Oedenrode. Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
weigeren echter om EU-burger A.M.L. van Rooij in overeenstemming met dit proces-verbaal 
(authentieke akte) van de rechtbank Oost-Brabant vanaf 1 januari 2011 uit te schrijven uit de GBA  
van de gemeente Sint-Oedenrode, waarna EU-burger A.M.L. van Rooij (samen met zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen) vanaf 1 januari 2011 had moeten worden ingeschreven in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister in overeenstemming 
met zijn in België gesloten huurovereenkomst, welke is geregistreerd door inspecteur P. Broux, op het 
registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren. Dit is bij 
burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode van meet af aan bekend. Burgemeester Peter Maas 
en wethouders van Sint-Oedenrode zijn dan ook persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het 
feit dat de woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven vanaf 01/01/2011 tot 15/10/12 
en vanaf 29/08/2013 tot op heden (9 december 2016) valselijk als ONBEWOOND staat geregistreerd 
in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister (Stuk 5).  

http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
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15 oktober 2012  
 
Op 15 oktober 2012 verbleef EU-burger A.M.L. van Rooij door toedoen van burgemeester Peter Maas 
(CDA) van Sint-Oedenrode tegen dubbele woonkosten al 2,5 jaar onafgebroken in België en woont hij 
al 1,8 jaar onafgebroken in zijn woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), 
gehuurd om het te gebruiken als hoofdverblijfplaats, welke is geregistreerd door inspecteur P. Broux, 
op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren 
(Stuk 3).  
 
Omdat burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode zich boven de wet 
hebben geplaatst en weigerden (en nog steeds weigeren) uitvoering te geven aan het door rechter  
mr. H.M.H. de Koning en griffier A. Selkan ondertekende proces-verbaal van de op 11 mei 2012 
gehouden zitting in de zaak met zaaknummer: AWB 11/1633, van de rechtbank 's-Hertogenbosch (is 
authentieke akte) (Stuk 4) hebben A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen en 
de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij 
Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. vanaf 1 januari 2011 in Nederland 
en België fiscale en sociale fraude moeten plegen, welke volledig valt toe te schrijven aan 
burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode, die daarmee vanaf 21 april 
2010 in zeer ernstige mate het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VwEU) en alle daarop betrekking hebbende Europese richtlijnen en 
verordeningen hebben overtreden. 
 
Omdat EU-burger A.M.L. van Rooij en zijn bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. door machtsmisbruik van burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-
Oedenrode niet langer meer fiscale en sociale fraude wenste te plegen in Nederland en België is  
EU-burger A.M.L. van Rooij begin oktober 2012 voor de zoveelste keer naar de gemeente Zonhoven 
gestapt en heeft daar tegenover een door burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) van Zonhoven 
gemachtigde ambtenaar van de burgerlijke stand gezegd dat het nu maar eens afgelopen moest zijn 
met deze door de gemeente Zonhoven gepleegde domiciliefraude jegens haar inwoner EU-burger 
A.M.L. van Rooij. Betreffende beambte van de gemeente Zonhoven vertelde dat zij een en ander 
moest doorspreken met burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) van Zonhoven en dat ik op 15 
oktober 2012 terug moest komen. Toen EU-burger A.M.L. van Rooij op 15 oktober 2012 terugkwam bij 
betreffende door burgemeester Johny De Raeve gemachtigde ambtenaar van de burgerlijke stand, 
vertelde zij dat EU-burger A.M.L. van Rooij niet vanaf 1 januari 2011 in overeenstemming met zijn 
geregistreerde huurovereenkomst kon worden ingeschreven in het bevolkingsregister van de 
gemeente Zonhoven en het Belgische rijksregister. EU-burger A.M.L. van Rooij kon enkel vanaf 15 
oktober 2012 in overeenstemming met een door burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven vooraf 
ingevuld formulier worden ingeschreven, wat ter plaatse moest worden ondertekend, anders werd  
EU-burger A.M.L. van Rooij niet ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven 
en het Belgische rijksregister, wat A.M.L. van Rooij toen noodgedwongen heeft gedaan. Als gevolg 
daarvan staat EU-burger A.M.L. van Rooij vanaf 15 oktober 2012 onder rijksregisternummer: 
53.03.10 603-37 ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische 
rijksregister (Stuk 6). 
 
13 januari 2013 
 
Ondanks het feit dat EU-burger A.M.L. van Rooij vanaf 15 oktober 2012 onder rijksregisternummer 
53.03.10 603-37 stond ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en in het 
Belgische Rijksregister (Stuk 6) weigerden burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-
Oedenrode EU-burger A.M.L. van Rooij vanaf 15 oktober 2012 uit te schrijven uit de GBA van de 
gemeente Sint-Oedenrode, waardoor EU-burger A.M.L. van Rooij vanaf 15 oktober 2012 in België 
stond ingeschreven als wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven en in Nederland 
stond ingeschreven als wonende op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode. Als gevolg 
daarvan werd ook de terreur op EU-burger J.E.M. van Rooij van Nunen (echtgenote van A.M.L. van 
Rooij) in Sint-Oedenrode levensbedreigend en is ook zij op 13 januari 2013 naar België gevlucht en 
heeft ook zij omwille van eigen levensbehoud heel haar hebben en houden in Nederland moeten 
achterlaten. Zoon Jos van het echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen en K.T. 
Driessen hebben vanaf 13 januari 2013 op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode 
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noodgedwongen alles op moeten vangen en de verzorging van zo’n 20 tal achtergelaten paarden en 
zijn hulpbehoevende oma J.M. van Rooij van der Heijden moeten overnemen. 
Omdat EU-burger J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen is 
getrouwd met EU-burger A.M.L. van Rooij is zij vanaf 13 januari 2013 samen met haar echtgenoot 
gaan wonen op haar hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).  
 
14 januari 2013  
 
Op 14 januari 2013 is EU-burger J.E.M. van Rooij van Nunen samen met haar echtgenoot naar de 
gemeente Zonhoven gegaan waar ze vanaf 14 januari 2013 onder rijksregisternummer: 55.09.20 
510-11 kon worden ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het 
Belgische rijksregister (Stuk 7). Dit ondanks de wetenschap dat haar echtgenoot A.M.L. van Rooij, 
waarmee zij vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen is getrouwd vanaf 15 oktober 2012 
onder rijksregisternummer: 53.03.10 603-37 stond ingeschreven als wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.  
 
15 januari 2013 
 
Op 15 januari 2013 (een dag nadat J.E.M. van Rooij van Nunen onder rijksregisternummer: 55.09.20 
510-11 was ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische 
rijksregister) werd haar echtgenoot EU-burger A.M.L. van Rooij (die al vanaf 15 oktober 2012 onder 
rijksregisternummer: 53.03.10 603-37 was ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente 
Zonhoven en het Belgische rijksregister) door de gemeente Sint-Oedenrode, namens deze T.F.H.M. 
de Louw (Teamleider Klant Contact Centrum), AMBTSHALVE uitgeschreven uit de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode naar zijn woonadres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het bij 
aangetekende brief d.d. 5 februari 2013 aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België) verstuurde AMTSHALVE besluit van de gemeente Sint-Oedenrode, namens deze T.F.H.M. 
de Louw (Stuk 8). Omdat J.E.M. van Rooij van Nunen (een dag eerder) samen met haar echtgenoot 
A.M.L. van Rooij als wonende stond ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente 
Zonhoven en het Belgische rijksregister, was de gemeente Sint-Oedenrode, namens deze T.F.H.M. 
de Louw (Teamleider Klant Contact Centrum), wettelijk verplicht om op 15 januari 2013 ook J.E.M. 
van Rooij van Nunen ambtshalve uit te schrijven uit de GBA van Sint-Oedenrode naar haar 
woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), wat zij opzettelijk niet heeft gedaan.  
Het gevolg daarvan was dat door de gemeente Zonhoven aan het echtpaar A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen, ondanks het feit dat zij vanaf 15 januari 2013 samen waren ingeschreven 
in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische rijksregister, geen Belgische 
identiteitskaart kon worden verstrekt. Wat daarvan de gevolgen zijn kunt u hieronder lezen. 
 
Vanaf 14 januari 2013 tot en met 28 augustus 2013    
  
Als gevolg van bovengenoemd door de gemeente Sint-Oedenrode, namens deze T.F.H.M. de Louw 
(Teamleider Klant Contact Centrum), AMBTSHALVE genomen besluit d.d. 5 februari 2013 die enkel 
betrekking heeft op A.M.L. van Rooij (Stuk 8) stond zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 
14 januari 2013 tot en met 28 augustus 2013 (ruim 7 maanden) in de GBA van Sint-Oedenrode 
(Nederland) ingeschreven als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491XD Sint-Oedenrode en in 
het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgisch rijksregister ingeschreven als 
wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven samen met haar echtgenote A.M.L. van 
Rooij. In deze periode is vanaf 11 juli 2013 ook het Nederlandse paspoort van EU-burger A.M.L. van 
Rooij verlopen (Stuk 9). Dit heeft wederom gigantisch veel aangetekende brieven en onrechtmatige 
gerechtsdeurwaardersexploten van met name ook de gemeente Sint-Oedenrode tot gevolg gehad.   
 
29 augustus 2013  
 
Ondanks het feit dat er niets aan de woonsituatie was gewijzigd heeft de gemeente Zonhoven, 
namens deze burgemeester Johny De Raeve, haar inwoners A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen op 29 augustus 2013 plotsklaps AMBTSHALVE uitgeschreven uit het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische rijksregister en hun woning op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven valselijk als ONBEWOOND geregistreerd in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische rijksregister (Stuk 5). Burgemeester 
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Johny De Raeve (OpenVld) van Zonhoven heeft dit AMBTSHALVE gedaan zonder de bewoners 
A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen daarover te hebben geïnformeerd, 
zonder daarop controle te hebben laten uitvoeren door de wijkagent van de lokale politie van 
Zonhoven wat wettelijk verplicht is en zonder wettelijk vereist collegebesluit van burgemeester en 
schepenen van Zonhoven.  
 
De gevolgen van deze AMBTSHALVE gepleegde domiciliefraude en adresfraude plegende misdaad 
door de gemeente Sint-Oedenrode (NL) in afstemming met de gemeente Zonhoven (BE) zijn voor  
EU-burger A.M.L. van Rooij als volgt:  

1. EU-burger A.M.L. van Rooij staat vanaf 29 augustus 2013 in de GBA van de gemeente Sint-
Oedenrode (thans: basisregistratie personen) wel ingeschreven als wonende op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).  

2. Dezelfde EU-burger A.M.L. van Rooij staat vanaf 29 augustus 2013 in het bevolkingsregister 
van de gemeente Zonhoven en het Belgisch rijksregister niet ingeschreven als wonende op 
het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) en staat deze woning als 
ONBEWOOND geregistreerd.  

 
Als gevolg van deze door de gemeente Sint-Oedenrode (NL) in afstemming met de gemeente 
Zonhoven (BE) AMBTSHALVE gepleegde domiciliefraude en adresfraude: 

- staat EU-burger A.M.L. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 als natuurlijk persoon in geen 
enkele gemeente binnen de Europese Unie (of daarbuiten) ingeschreven in een 
bevolkingsregister van een gemeente of rijksregister van een land; 

- is EU-burger A.M.L. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 niet in het bezit van een Belgische 
identiteitskaart of enige andere identiteitskaart van enig land binnen de Europese Unie (of 
daarbuiten);  

- is EU-burger A.M.L. van Rooij in het bezit van een vanaf 11 juli 2013 verlopen Nederlands 
paspoort, welke hij nooit kan laten vernieuwen, omdat A.M.L. van Rooij zich daarvoor moet 
kunnen legitimeren en dat niet kan omdat hij vanaf 29 augustus 2013 niet in het bezit is van 
een Belgische identiteitskaart of enige andere identiteitskaart van enig land binnen de 
Europese Unie (of daarbuiten); 

 
Hiermee heeft de gemeente Sint-Oedenrode in afstemming met de gemeente Zonhoven (BE) met 
behulp van hun AMBTSHALVE gepleegde domiciliefraude en adresfraude weten te bewerkstelligen 
dat het leven van de natuurlijke persoon A.M.L. van Rooij “als EU-burger” vanaf 29 augustus 2013 
tijdelijk is stilgelegd tot na het moment A.M.L. van Rooij in overeenstemming met zijn 
huurovereenkomst (Stuk 3) vanaf 1 januari 2011 in Sint-Oedenrode (Nederland) is uitgeschreven uit 
de basisregistratie personen (voorheen: GBA) en in Zonhoven (België) is ingeschreven in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister en aan hem vanwege 
zijn permanent verblijf in België van meer dan 6 jaar een permanent verblijfsdocument is verstrekt als 
wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.  
 
Wat betekent dit voor het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V.?    
 
De natuurlijke persoon A.M.L. van Rooij zit als enig directeur van het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland) onlosmakelijk verbonden aan dat bedrijf (Stuk 10). Dit betekent dat de gemeente Sint-
Oedenrode in afstemming met de gemeente Zonhoven (BE) met behulp van hun AMBTSHALVE 
gepleegde domiciliefraude en adresfraude jegens de natuurlijke persoon A.M.L. van Rooij  vanaf   
29 augustus 2013 ook het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. tijdelijk heeft stilgelegd, dan wel 
ernstig heeft gehinderd in haar werkzaamheden.  Dit mede vanwege het feit dat EU-burger A.M.L. van 
Rooij zonder identiteitskaart, zonder rechtsgeldig Nederlands paspoort en zonder gekende woonst 
vanaf 29 augustus 2013 de grens van België met Nederland niet meer over mag om zijn eigen bedrijf 
Ecologische Kennis Centrum B.V. te bezoeken en als gemachtigde zijn cliënten niet kan 
vertegenwoordigen in de vele gevoerde en nog te voeren gerechtelijke procedures, daar geen post en 
zeker geen aangetekende stukken, exploten van gerechtsdeurwaarders, gerechtsbrieven e.d. meer 
kan ontvangen die bestemd zijn voor het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111). 
Dit des te meer enig directeur A.M.L. van Rooij bij het aannemen van betreffende aangetekende 
stukken, exploten van gerechtsdeurwaarders, gerechtsbrieven zich moet kunnen legitimeren en dat 
als gevolg van de door de gemeente Sint-Oedenrode in afstemming met de gemeente Zonhoven (BE) 
vanaf 29 augustus 2013 AMBTSHALVE gepleegde domiciliefraude en adresfraude niet kan.  
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Vanaf 29 augustus 2013 tot en met 19 maart 2014, en daarna tot op heden  
 
Als gevolg van deze door de gemeente Sint-Oedenrode (NL) in afstemming met de gemeente 
Zonhoven (BE) AMBTSHALVE gepleegde domiciliefraude en adresfraude kwam de brievenbus van 
de in het volksregister van de gemeente Zonhoven en Belgische rijksregister als ONBEWOOND 
geregistreerde woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven vanaf 29 augustus 2013 
vol te liggen met brieven, berichten van aangetekende zending, gerechtsbrieven, exploten van 
gerechtsdeurwaarder, etc. bestemd voor A.M.L. van Rooij, Camping en Pensionstal “Dommeldal”, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. e.a., die door A.M.L. van Rooij vanwege het  
niet in het bezit zijn van een identiteitskaart (als wonende op dat adres) niet kon worden ontvangen.  
 
Op grond van art. 40 Ger. W. (België) is degene die deze brieven, berichten van aangetekende 
zending, gerechtsbrieven, exploten van gerechtsdeurwaarder, etc. in betreffende brievenbus van de 
als ONBEWOOND geregistreerde woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven vindt 
wettelijk verplicht die voor bewaring en onderzoek door te sturen aan federaal procureur des konings, 
Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (België). In de periode vanaf 23 juni 2015 tot op 
heden (9 december 2016) gaat het in het totaal om maar liefst 490 brieven, berichten van 
aangetekende zending, gerechtsbrieven, exploten van gerechtsdeurwaarder, etc. die door Belgisch 
federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw in bewaring zijn genomen, waarnaar ook een 
onderzoek is gestart.  
 
De oorzaak dat vanaf 29 augustus 2013 al deze (voornamelijk vanuit Nederland afkomstige) brieven, 
berichten van aangetekende zending, gerechtsbrieven, exploten van gerechtsdeurwaarder, etc. in de 
brievenbus van deze in Zonhoven en België als ONBEWOOND geregistreerde woning op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven terecht zijn gekomen zit hem in het feit dat EU-burger A.M.L. 
van Rooij in de basisregistratie personen van de gemeente Sint-Oedenrode (voorheen: GBA) daar 
AMTSHALVE als wonende staat ingeschreven. De schade die de gemeente Sint-Oedenrode als  
gevolg daarvan tot op heden (welke nog dagelijks groeit) heeft aangericht bij A.M.L. van Rooij, zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V., politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) en alle betrokken geraakten 
derden (waaronder de Staat der Nederlanden en de Belgische Staat) overstijgen ons inziens de 
HONDERD MILJOEN EURO ruimschoots. Al deze reeds aangerichte en nog aan te richten 
schade zal onmiskenbaar moeten worden vergoed door de gemeente Sint-Oedenrode, dan wel 
betrokken ambtenaren en bestuurders.        
 
Als gevolg van deze door de gemeente Sint-Oedenrode (NL) in afstemming met de gemeente 
Zonhoven (BE) AMBTSHALVE gepleegde domiciliefraude en adresfraude zijn vanaf 29 augustus 
2013 voor het vanaf 5 juli 1979 voor de wet in gemeenschap van goederen gehuwde echtpaar EU-
burgers A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen de juiste adresgegevens als volgt: 
 

 
Juiste adresgegevens vanaf 29 augustus 2013: 
 

- A.M.L. van Rooij p/a federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  
Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (op grond van art. 40 Ger. W.);  
 

- J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL);  
 

 
Dit meest ernstige AMTSHALVE domiciliefraude en adresfraude misdrijf van de gemeente Sint- 
Oedenrode onder aansturing van burgemeester Peter Maas (CDA) heeft van het Kadaster (in 
Nederland), dat valt onder politieke verantwoordelijkheid van minister Melanie Schultz van Haegen 
(VVD) van Infrastructuur en Milieu (l&M), van de publiekrechtelijke rechtspersoon “Staat der 
Nederlanden” onder voorzitterschap van minister-president Mark Rutte (VVD) de grootste eigendom 
stelende organisatie van Nederland gemaakt, waarbij de rechtelijke macht totaal buiten spel is gezet. 
Van trias politica, driemachtenleer of scheiding der machten, te weten: de wetgevende macht, de 
uitvoerende macht (het dagelijks bestuur van de staat) en de rechtelijke macht is dan ook absoluut 
geen sprake meer. Het is de AMTSHALVE domiciliefraude en adresfraude misdrijf plegende macht 
binnen de gemeente Sint-Oedenrode onder dictatoriale aansturing van burgemeester Peter Maas 
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(CDA) die in Nederland de rechtelijke macht volledig heeft uitgeschakeld en van Nederland een 
dictatoriale macht heeft gemaakt boven de wetgevende macht. Het Kadaster (in Nederland) doet 
precies wat deze dictatoriale macht vanuit de gemeente Sint-Oedenrode onder aansturing van 
burgemeester Peter Maas (CDA) hen voorschrijft. 
 
Als gevolg van deze door de gemeente Sint-Oedenrode (NL) in afstemming met de gemeente 
Zonhoven (BE) AMBTSHALVE gepleegde domiciliefraude en adresfraude heeft EU-burger A.M.L. van 
Rooij vanaf 29 augustus 2013 in België (als ook daarbuiten) een ongekende woon- of verblijfplaats. 
Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de betekening bericht op onbekende woonst (Conform 
art. 40 Ger W.) 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 11). 
 
Als gevolg van deze door de gemeente Sint-Oedenrode (NL) in afstemming met de gemeente 
Zonhoven (BE) AMBTSHALVE gepleegde domiciliefraude en adresfraude heeft het Kadaster vanaf  
29 augustus 2013 (als ook nog op 18 februari 2015) in de eigendomsakten van de woningen op het 
adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als ook bij onderliggende percelen sectie P 525, 
P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 aan grond (± 6 hectare) het woonadres van A.M.L. van 
Rooij niet vermeld. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:  

- Eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 18 februari 2015, waarin staat 
opgenomen dat A.M.L. van Rooij (zonder vermelding van woonadres) eigenaar is van de 
woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (Stuk 12);  

- Eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 18 februari 2015, waarin staat 
opgenomen dat A.M.L. van Rooij (zonder vermelding van woonadres) eigenaar is van de 
woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode  (Stuk 13); 

 
Betekening van een dagvaarding aan gedaagde met onbekende woonplaats en/of onbekend werkelijk 
verblijf in of buiten Nederland moet plaatsvinden aan het Parket (art.54 lid 2 Rv.) en een uittreksel van 
het exploot moet zo spoedig mogelijk gepubliceerd zijn in een landelijk of plaatselijk dagblad (art. 54 
lid 2 Rv). Op 29 augustus 2013 (als ook nog op 18 februari 2015) stond in de eigendomsakten bij het 
Kadaster dat de woningen op het adres  ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode als ook 
onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 aan grond  
(± 6 hectare) in eigendom zijn van A.M.L. van Rooij (zonder vermelding van woonadres).  
Vanaf 29 augustus 2013 tot op heden (9 december 2016) heeft het Parket (Oost-Brabant) op de naam 
van A.M.L. van Rooij nooit een dagvaarding ontvangen (art.54 lid 2 Rv.) en is er nooit een exploot in 
een landelijk of plaatselijk dagblad (art. 54 lid 2 Rv) geplaatst. Dit betekent dat er nooit een grosse  
van een in Nederland gewezen vonnis kan zijn waardoor A.M.L. van Rooij betreffend eigendom is 
kwijtgeraakt.  Dit betekent dat A.M.L. van Rooij heden (9 december 2016) nog steeds eigenaar is 
van de woningen op het adres  ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als ook van  
onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 aan grond (± 
6 hectare) ongeacht wat daarover heden in het Kadaster staat opgenomen.   
 
29 januari 2015 
 
Op 29 januari 2015 (als ook op 18 februari 2015 nog) was A.M.L. van Rooij volgens de 
eigendomsakten van het Kadaster nog steeds eigenaar van de woningen op het adres ‘t-Achterom  
9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als ook van de onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508,  
P 509, P 510 en P 516 en P 517 aan grond (± 6 hectare) (Stuk 12 en Stuk 13) en stond J.E.M. van 
Rooij van Nunen (in gemeenschap van goederen getrouwd met A.M.L. van Rooij) nog steeds als 
wonende ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Sint-Oedenrode (Stuk 14, 
15 en 16). In de voormiddag van 29 januari 2015 werd bewoner (tevens eigenaar) J.E.M. van Rooij 
van Nunen verrast met de komst van grote criminele organisatie die hulpofficier van justitie Jerome 
Seggai (Politie Eenheid Oost-Brabant) had meegebracht. Zij weigerde op grond van bovengenoemde 
feiten de toegang van deze criminele organisatie die hulpofficier van justitie Jerome Seggai had 
meegebracht. Ondanks het feit dat bewoner (tevens eigenaar) J.E.M. van Rooij van Nunen vanuit 
achter de afgesloten toegangspoorten betreffende hulpofficier van justitie meerdere malen op de 
hoogte had gebracht van het feit dat aan dit optreden van de gerechtsdeurwaarder geen grosse van 
een vonnis ten grondslag ligt eiste hij toch de toegang tot het erf en de woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9A met bijbehorende bedrijfsgebouwen en gaf hij zeer nadrukkelijk te kennen dat als 
bewoner (tevens eigenaar) J.E.M. van Rooij van Nunen daaraan niet zou meewerken hij de 
toegangspoorten zou laten openknippen en haar zou aanhouden. Daarmee heeft hulpofficier van 
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justitie Jerome Seggai aan een vanuit de gemeente Sint-Oedenrode opererende domiciliefraude 
plegende grote criminele organisatie (meer dan 10 personen) toegang gegeven om in 12 grote 
containers alle daar aanwezige 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) 
te stelen zonder een machtiging en zonder een grosse van een in Nederland gewezen vonnis. 
 
Om die reden hebben de natuurlijke personen A.M.L. van Rooij en 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 (afdeling 
Sint-Oedenrode) na maar liefst 1,3 jaar hierover op 29 augustus 2016 telefonisch contact gezocht 
met betrokken hulpofficier van justitie Jerome Seggai, waarop hij als reactie de volgende hieronder 
ingelaste e-mail d.d. 29 augustus 2016 (13:04 uur) liet toekomen:  
 

 
Van: Seggai, Jérôme (J.) <jerome.seggai@politie.nl> 

Datum: 29 augustus 2016 13:04 
Onderwerp: Machtiging binnentreden nav assistentie aan deurwaarder 
Aan: "ekc.avanrooij@gmail.com" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Cc: "Wiechen, Peter van (P.J.C.)" <peter.van.wiechen@politie.nl>, "Teijssen, Maurits (M.H.B.)" 
<maurits.teijssen@politie.nl> 
 
Beste heer van Rooij, 
  
Zoals vanmorgen telefonisch besproken koppel ik uw vraag terug. 
 
Bij gelegenheid van het betreden van de woning aan ’t Achterom met de deurwaarder zoals besproken,  
is door mij geen machtiging tot binnentreden opgemaakt. Mijn rol als HovJ was het 
vertegenwoordigen van de burgemeester (art 444 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 
Krachtens diezelfde wetgeving is bepaald dat een deurwaarder ter binnentreden in een woning 
geen machtiging tot binnentreden behoeft. Wel dient de deurwaarder in het bezit te zijn 

van een grosse van een in Nederland gewezen vonnis. 

  
Kortom: het binnentreden heeft plaatsgevonden conform de gestelde bepalingen uit het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
Gr J. Seggai 

 

 
In dit e-mail bericht heeft hulpofficier van justitie Jerome Seggai persoonlijk schriftelijk bevestigd dat 
de deurwaarder in het bezit moet zijn “van een grosse van een in Nederland gewezen vonnis” en 
dat hij ten tijde van het binnentreden van onze woningen op 29 januari 2015 geen machtiging tot 
binnentreden heeft opgemaakt omdat hij in overeenstemming met art 444 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode heeft vertegenwoordigd.  
 
Eigenaar A.M.L. van Rooij (vanaf 29 augustus 2013 zonder gekende woonst- of verblijf), als ook het 
parket Oost-Brabant (art.54 lid 2 Rv.) hebben nooit een dagvaarding ontvangen op de naam van 
A.M.L. van Rooij. Er kan dan ook nooit een grosse van een in Nederland gewezen vonnis zijn op 
naam van A.M.L. van Rooij.  
 
Bewoner (tevens eigenaar) J.E.M. van Rooij van Nunen heeft nooit een dagvaarding ontvangen op 
haar naam op haar gekende woon- en verblijfplaats ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode  (art. 
114-115 Rv.) (Stuk 14, 15 en 16). Er kan dan ook nooit een grosse van een in Nederland 
gewezen vonnis zijn op naam van J.E.M. van Rooij van Nunen.   
 
Hiermee hebben wij het wettelijke bewijs geleverd dat burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode 
zonder te beschikken over een grosse van een in Nederland gewezen vonnis de sterke arm van 
hulpofficier van justitie Jerome Seggai heeft ingeroepen om op 29 januari 2015 de bewoner (tevens 
eigenaar) J.E.M. van Rooij van Nunen uit haar eigen woning te zetten om vervolgens aan Van 
Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van den 
Witteboer, opdracht te geven om door meer dan 10 personen (criminele organisatie) onder toezicht 
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van de ter plaatse aanwezige toezichthoudende ambtenaren T.W. Craane en J.F.M. Vlemminx van 
de gemeente Sint-Oedenrode in twaalf 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, te laten stelen. Daarmee zijn onder meer ook de boekhoudstukken en het 
(cliënten)archief van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gestolen, dat zit gevestigd in de woning op 
het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. Daarmee heeft burgemeester Peter Maas van 
alle betrokken geraakte personen, organisaties en instanties, waaronder de politie Oost-Brabant,  
het arrondissementsparket Oost-Brabant, het college van procureurs-generaal, betrokken geraakte 
ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Jeroen Dijsselbloem 
(Financiën), Henk Kamp (Economische Zaken), Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid), Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Stef Blok (Wonen en 
Rijksdienst), Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie),  
het kadaster, de Kamer van Koophandel, de Nederlandse belastingdienst, de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer, 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, de 
Belgische Staat, etc. etc. een grote grensoverschrijdende criminele organisatie gemaakt, waarvan 
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. (als ook haar 
cliënten), Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratie kantoor van Rooij Holding B.V. en de 
landelijke politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) directe slachtoffers zijn.  
 
Hiermee hebben wij onmiskenbaar feitelijk bewezen dat in opdracht en onder aansturing van 
burgemeester Peter Maas 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 en 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) zijn gestolen.  De door burgemeester Peter Maas (CDA) reeds 
aangerichte schade als gevolg daarvan overstijgt ons inziens de 100 miljoen euro, waarvoor wij hem 
hierbij persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk stellen als ook de publiekrechtelijke rechtspersoon 
gemeente Sint-Oedenrode en voor de toekomst de publiekrechtelijke rechtspersoon Meierijstad.   
 
18 februari 2015 
 
Bijgevoegd vindt u de eigendomsakten van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, als ook bij onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 
en P 517 aan grond (± 6 hectare), zoals die op 18 februari 2015 bij het Kadaster stonden 
geregistreerd (Stuk 12 en Stuk 13); Daarin kunt u lezen dat in deze eigendomsakten onder 
‘gerechtigde’ letterlijk het volgende staat geschreven: 
 

 
Gerechtigde 

EIGENDOM  
De heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij 

 
Aantekening recht 

BURGERLIJKE STAAT GEHUWD 
Betrokken persoon: 
Mevrouw Johanna Elisabeth Maria van Nunen  
’t Achterom 9A, 5491 XD SINT-OEDENRODE   
(Persoonsgegevens zijn in onderzoek bij GBA)  
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Daarin kunt u lezen dat in deze eigendomsakte van het Kadaster bij eigendom gerechtigde A.M.L. van 
Rooij niet het woonadres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven staat vermeld, zoals dat staat 
geregistreerd in de basisregistratie personen (voorheen: GBA) als gevolg van bovengenoemd door de  
gemeente Sint-Oedenrode, namens deze T.F.H.M. de Louw (Teamleider Klant Contact Centrum), 
AMBTSHALVE genomen besluit d.d. 5 februari 2013 die enkel betrekking heeft op EU burger A.M.L. 
van Rooij en niet op zijn echtgenote EU-burger J.E.M. van Rooij van Nunen. Daarmee hebben wij 
onmiskenbaar het bewijs geleverd dat deze eigendomsakten niet in overeenstemming zijn met de 
GBA gegevens van de gemeente Sint-Oedenrode, want daarin staat geschreven dat A.M.L. van Rooij 
vanaf 15 januari 2013 woont op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.  
 
In deze eigendomsakten bij het Kadaster staat bij J.E.M. van Rooij van Nunen (die vanaf 5 juli 1979  
in gemeenschap van goederen is getrouwd met A.M.L. van Rooij)  tussen haakjes vermeld 
“Persoonsgegevens zijn in onderzoek bij GBA”. Ook daarmee hebben wij onmiskenbaar het bewijs 
geleverd dat deze vermelding niet in overeenstemming is met de GBA gegevens van de gemeente 
Sint-Oedenrode, want daarin staat niets over betreffend onderzoek vermeld en zes dagen later  
op 24 februari 2015 ook nog niet (Stuk 14). Dit wordt nog eens bevestigd met de verkregen brief d.d. 
28 februari 2015 van inspecteur  J.F. van de Poll van de Belastingdienst aan J.E.M. van Rooij- van 
Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Stuk 15). Dit wordt nog eens bevestigd met de 
Stempas voor de verkiezing van de leden van de provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant 
en de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap op woensdag 18 maart 
2015, welke J.E.M. van Rooij van Nunen uit de brievenbus van haar woning op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode heeft gehaald (Stuk 16).        
 
19 februari 2015 
 
Bijgevoegd vindt u de eigendomsakten van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, als ook bij onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516  
en P 517 aan grond (± 6 hectare), zoals die op 19 februari 2015 bij het Kadaster stonden 
geregistreerd (Stuk 17 en Stuk 18); Daarin kunt u lezen dat in deze eigendomsakten onder 
‘gerechtigde’ letterlijk het volgende staat geschreven:  
 

 
Gerechtigde 

EIGENDOM  
De heer Bernardus Cornelis Maria Jansen  
Ollandseweg 117 
5491 XA SINT-OEDENRODE  

 
Aantekening recht 

BURGERLIJKE STAAT ONGEHUWD 
 

   
Hiermee hebben wij het wettelijke bewijs geleverd dat het Kadaster, onder politieke 
verantwoordelijkheid van minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van Infrastructuur en Milieu 
(l&M), nadat op 29 januari 2015 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 en 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, vanaf 19 februari 2015 ook alle onroerende goederen, zijnde 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), heeft gestolen en heeft overgedragen aan de heer B.C.M. Jansen, 
Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode. Dit alles: 

- zonder dat het parket Oost-Brabant (art.54 lid 2 Rv.) op naam van eigenaar A.M.L. van Rooij 
(vanaf 29 augustus 2013 zonder gekende woonst- of verblijf) ook maar ooit een dagvaarding 
heeft ontvangen. Er kan dan ook nooit een grosse van een in Nederland gewezen vonnis 
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zijn op naam van A.M.L. van Rooij die het stelen van zijn onroerende goederen door        
B. C. M. Jansen rechtvaardigen. 

- zonder dat bewoner (tevens eigenaar) J.E.M. van Rooij van Nunen op haar naam op haar 
gekende woon- en verblijfplaats ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode  (art. 114-115 Rv.) 
ook maar ooit een dagvaarding heeft ontvangen. Er kan dan ook nooit een grosse van een 
in Nederland gewezen vonnis zijn op naam van J.E.M. van Rooij van Nunen die het 
stelen van haar woning en haar onroerende goederen door B. C. M. Jansen  
rechtvaardigen.  

- zonder dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), met als enig 
directeur A.M.L. van Rooij op haar vestigingsadres  ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode  
(art. 114-115 Rv.), ook maar ooit een dagvaarding heeft ontvangen. Er kan dan ook nooit 
een grosse van een in Nederland gewezen vonnis zijn op naam van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. die het stelen van dit bedrijf door B. C. M. Jansen rechtvaardigen.        

         
Hiermee hebben wij wettelijk bewezen dat met behulp van door het Kadaster op 19 februari 2015 
valselijk opgemaakte eigendomsakten B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, 
zonder een grosse van een in Nederland gewezen vonnis alle onroerende 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”, 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. Hier is dan ook sprake van de grootste 
eigendom roof en onroerend goed roof ooit uit de Nederlandse geschiedenis uitgevoerd door 
het Kadaster in opdracht van burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode onder politieke 
verantwoordelijkheid van  minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van Infrastructuur en 
Milieu (l&M) namens de Staat der Nederlanden.    
 
De natuurlijke personen, bedrijven, overheden, belastingdiensten en alle overige rechtspersonen die 
met de voorkennis van dit verzoekschrift toch gebruik blijven maken van deze valse eigendomsakten 
van het Kadaster op naam van B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, maken  
onmiskenbaar onderdeel uit van de hierboven beschreven grote criminele organisatie.  
 
24 februari 2015 
 
Op 24 februari 2015 woont J.E.M. van Rooij van Nunen, als bewoner en als mede-eigenaar, nog 
steeds in haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.  Als wettelijk bewijs 
daarvoor vindt u bijgevoegd een kopie uit de basisregistratie personen van J.E.M. van Nunen van  
24 februari 2015, waarin u kunt lezen dat EU-burger J.E.M. van Nunen op 24 februari 2015 nog staat 
ingeschreven in de basisregistratie personen (voorheen: GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode als 
wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Stuk 14).  
 
28 februari 2015 
 
Op 28 februari 2015 woont J.E.M. van Rooij van Nunen, als bewoner en als mede-eigenaar, nog 
steeds in haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. Als wettelijk bewijs 
daarvoor vindt u bijgevoegd een kopie van de aangiftebrief 2014 Inkomstenbelasting Premie 
volksverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw d.d. 28 februari 2015 van inspecteur  
J.F. van de Poll van de Belastingdienst aan J.E.M. van Rooij- van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode. Daarmee is ook vanuit de Belastingdienst het wettelijke bewijs geleverd dat EU-
burger J.E.M. van Nunen op 28 februari 2015 nog staat ingeschreven in de basisregistratie personen 
(voorheen: GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 
XD te Sint-Oedenrode (Stuk 15).  
 
13 maart 2015  
 
Het zijn deze valse eigendomsakten van het Kadaster onder verantwoordelijkheid van 
bestuursvoorzitter drs. Th.A.J. (Dorine) Burmanje (met onder meer als nevenfunctie commissaris 
Sligro Food Group), die ervoor hebben gezorgd dat vanaf 13 maart 2015 de brievenbussen op het 
adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode door B.C.M Jansen van een slot zijn 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 

http://www.dommeldal.eu/
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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. Voor bewijs vindt u de op 13 maart 2015 
gemaakte foto van deze afgesloten brievenbussen hieronder ingelast:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook kan EU-burger A.M.L. van Rooij als gevolg van door burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-
Oedenrode vanaf 21 april 2010 bewust gepleegde domiciliefraude 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 gemachtigd voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Nederland, 
vanaf 29 augustus 2013 op geen enkele plaats binnen de Europese Unie of daarbuiten post 
ontvangen. Dit omdat als gevolg van deze door de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 21 april 2010 
bewust gepleegde domiciliefraude EU-burger A.M.L. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 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, waardoor EU-burger A.M.L. van 
Rooij niet meer over een identiteitskaart beschikt en zijn Nederlandse paspoort vanaf 11 juli 2013 is 
verlopen, waardoor ook geen aangetekende brieven, gerechtsbrieven, exploten van 
gerechtsdeurwaarder etc. kunnen worden aangenomen. 
 
18 maart 2015 
 
Op 18 maart 2015 woont J.E.M. van Rooij van Nunen, als bewoner en als mede-eigenaar, nog steeds 
in haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. Als wettelijk bewijs daarvoor 
vindt u bijgevoegd de Stempas voor de verkiezing van de leden van de provinciale Staten van de 
provincie Noord-Brabant en de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap 
op woensdag 18 maart 2015, welke J.E.M. van Rooij van Nunen vóór 13 maart 2015 uit de 
brievenbus van haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode heeft gehaald 
(Stuk 16). 
 
Na 13 maart 2015 heeft J.E.M. van Rooij geen brieven meer uit haar eigen brievenbus kunnen halen  
omdat als gevolg van valse eigendomsakten van het Kadaster onder verantwoordelijkheid van 
bestuursvoorzitter drs. Th.A.J. (Dorine) Burmanje (met onder meer als nevenfunctie commissaris 
Sligro Food Group), ervoor hebben gezorgd dat B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-
Oedenrode, vanaf die tijd haar brievenbus van een slot heeft voorzien. 
 
26 juli 2016  
 
Op 26 juli 2016 woont J.E.M. van Rooij van Nunen, als bewoner en als mede-eigenaar, nog steeds in 
haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, wat door minister Ard van der 
Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie bij onherroepelijk besluit d.d. 26 juli 2016 (kenmerk: 
026/26142/16) is beslist, welke is gericht en verstuurd naar het woonadres van mevrouw J.E.M. van 
Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, maar welke door bewoner en mede-eigenaar 
J.E.M. van Rooij van Nunen, als gevolg van het met behulp van een valse eigendomsakte van het 
Kadaster vanaf 19 februari 2015 stelen van haar woning door B.C.M. Jansen en het vanaf 13 maart 
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2015 afsluiten van haar brievenbus op haar eigen woonadres door dezelfde B.C.M. Jansen nooit heeft 
kunnen ontvangen. Een kopie van dit onherroepelijke besluit kan worden opgevraagd bij minister Ard 
van der Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie. 
 
7 september 2016  
 
Met in achtneming van bovengenoemde feiten staat vast dat  A.M.L. van Rooij (vanaf 29 augustus 
2013 zonder gekende woonst- of verblijf) op 7 september 2016 nog steeds de eigenaar is van de 
woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en onderliggende percelen sectie 
P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 aan grond (± 6 hectare) en dat zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen nog steeds haar woon- en verblijfplaats heeft op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, maar als gevolg van het in 12 containers stelen van al haar 
eigendommen uit haar eigen woning op 29 januari 2015 in opdracht van burgemeester Peter Maas 
van Sint-Oedenrode zonder een wettelijk vereiste machtiging van de officier van justitie (of hulpofficier 
van justitie) en zonder een grosse van een in Nederland gewezen vonnis met behulp van valse 
eigendomsakten van het Kadaster vanaf die tijd haar eigen woning niet meer heeft kunnen betreden 
en vanaf 13 maart 2015 geen brieven meer heeft kunnen ontvangen op haar eigen woonadres.    
Hetzelfde geldt voor het bedrijf:   

1. Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer : 16090111) met als enig directeur A.M.L. 
van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);   

waarvan u het op 7 september 2016 gewaarmerkte uittreksel van de Kamer van Koophandel vindt 
bijgevoegd (Stuk 10);      
 
30 september 2016 
 
Op 3 oktober 2016 wilde directeur A.M.L. van Rooij via internet (www.kvk.nl) een nieuw uittreksel KvK 
opvragen van zijn bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. Tot zijn grote verbazing staat er over de 
bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. dat de activiteiten per 30-09-2016 zijn gestaakt en dat het 
bezoek en postadres John F Kennedylaan 2, 5612 AB Eindhoven is en dat het dossier in onderzoek 
is EX ART 38 JUNCTO 33 T/M 38 HRW. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het gewaarmerkte 
uittreksel KvK van het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. van 3 oktober 2016 (Stuk 19).  
 
3 oktober 2016 
 
Op 3 oktober 2016 woont J.E.M. van Rooij van Nunen, als bewoner en als mede-eigenaar, nog steeds 
in haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin ook het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. is gevestigd. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het PRO JUSTITIA 
AANVANKELIJK PROCES-VERBAAL  TG.95.L6.438501/2016-03-10-2016 aan Van Nunen Johanna, 
’t Achterom 9/A, NL-5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) van Vanheeswyck Marc, 
hoofdinspecteur van politie (Politiezone MidLim), Europalaan 27, B 3600 Genk (België), welke door 
het Parket van de Procureur des Konings, afdeling Politierechtbank te 3700 Tongeren in behandeling 
is genomen (Stuk 20).  
 

Conclusie.  
 
Met de inhoud van ons bovengenoemd “feitenrelaas” is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat  
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen 
getrouwd) nog steeds de wettige eigenaren zijn van hun 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) en dat eigenaar J.E.M. 
van Rooij van Nunen in de BRP van de gemeente Sint-Oedenrode wettelijk nog steeds moet staan 
ingeschreven als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en wel op grond 
van onder meer de volgende feiten:    
 
1

e
 feit  

Bijgevoegd vindt u het door rechter mr. H.M.H. de Koning en griffier A. Selkan van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch (thans: Oost-Brabant) ondertekende proces-verbaal van de op 11 mei 2012 
gehouden zitting in de zaak met zaaknummer: AWB 11/1633, waarin letterlijk het volgende staat 
geschreven (Stuk 4): 
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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.  

   
Het proces-verbaal van elke terechtzitting is een authentieke akte ex art. 156 lid 2 Rv en heeft een 
unieke status als enige kenbron, zowel in het Civiel -, het Bestuursrecht alsmede in het Strafrecht, 
daar in de wet geen enkele wettelijke bepaling dit belet of hierin onderscheid maakt. Dit proces-
verbaal in de zaak met zaaknummer: AWB 11/1633 is dan ook bindend voor burgemeester Peter 
Maas en wethouders van Sint-Oedenrode. De gemeente Sint-Oedenrode weigert echter om EU-
burger A.M.L. van Rooij in overeenstemming met dit proces-verbaal (authentieke akte) van de 
rechtbank Oost-Brabant vanaf 1 januari 2011 uit te schrijven uit de GBA van de gemeente Sint-
Oedenrode, waarna EU-burger A.M.L. van Rooij (samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen) vanaf 1 januari 2011 had moeten worden ingeschreven in het bevolkingsregister van de 
gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister in overeenstemming met zijn in België gesloten 
huurovereenkomst, welke is geregistreerd door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de 
gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren (Stuk 3). De gemeente Sint-
Oedenrode heeft dat met opzet niet gedaan en daarmee vanaf die tijd (al bijna 6 jaar lang) met opzet 
domiciliefraude en adresfraude gepleegd jegens A.M.L. van Rooij (en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij 
van Nunen). Wat daar het gevolg van is kunt u lezen in de volgende feiten.  
 
2

e
 feit  

De natuurlijke persoon EU-burger A.M.L. van Rooij staat vanaf 15 november 2012 als wonende 
ingeschreven op het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België). Als wettelijk bewijs daarvoor 
vindt u bijgevoegd het getuigschrift van woonst van A.M.L. van Rooij (rijksregisternummer: 53.03.10 
603-37) opgesteld en ondertekend door de gemachtigde beambte Yolande Wouters van de gemeente 
Zonhoven (Stuk 6). Dit betekent dat de gemeente Sint-Oedenrode, namens deze T.F.H.M. de Louw 
(Teamleider Klant Contact Centrum), met haar AMBTSHALVE genomen besluit d.d. 5 februari 2013, 
waarbij de gemeente Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij vanaf 15 januari 2013 heeft uitgeschreven uit 
de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode naar 
zijn woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), valsheid in geschrift heeft gepleegd 
(Stuk 8). Als gevolg van deze door de gemeente Sint-Oedenrode met boze opzet gepleegde valsheid 
in geschrift heeft A.M.L. van Rooij van 15 november 2012 tot 15 januari 2013 gelijktijdig als 
wonende ingeschreven gestaan op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) en 
op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).    
 
3

e
 feit  

De natuurlijke persoon EU-burger J.E.M. van Nunen (echtgenote van A.M.L. van Rooij) staat vanaf 14 
januari 2013 als wonende ingeschreven op het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België). 
Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het getuigschrift van woonst van J.E.M. van Nunen 
(rijksregisternummer: 55.09.20 510-11) opgesteld en ondertekend door de gemachtigde beambte 
Yolande Wouters van de gemeente Zonhoven (Stuk 7). Dit betekent dat de gemeente Sint-
Oedenrode, namens deze T.F.H.M. de Louw (Teamleider Klant Contact Centrum), met haar 
AMBTSHALVE genomen besluit d.d. 5 februari 2013 waarbij de gemeente Sint-Oedenrode enkel  
A.M.L. van Rooij vanaf 15 januari 2013 heeft uitgeschreven ook zijn echtgenote J.E.M. van Nunen 
AMBTSHALVE had moeten uitschrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
(GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode naar haar woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België). Door dat met boze opzet niet te hebben gedaan heeft de gemeente Sint-Oedenrode het 
vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen gehuwde paar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen 
tegen hun wil in, zonder een grosse van een vonnis van een rechtbank juridisch, fiscaal en sociaal van 
elkaar gescheiden, zonder voorafgaande verdeling van hun gezamenlijke eigendommen en 
onroerende goederen, te weten:  hun 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).  
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Zolang deze door de gemeente Sint-Oedenrode uitgevoerde AMBSHALVE scheiding van het in 
gemeenschap van goederen gehuwde paar A.M.L van Rooij en J.E.M. van Nunen niet met een grosse 
van een vonnis (beschikking) door de rechtbank Oost-Brabant is bekrachtigd kan onder deze door de 
gemeente Sint-Oedenrode vanaf 15 januari 2013 gecreëerde omstandigheden op 29 januari 2015 
nooit tot het in 12 containers rechtmatig stelen van alle eigendommen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. 
van Nunen uit hun woningen en bijbehorende bedrijfsgebouwen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode zijn overgegaan en kunnen daarna vanaf 19 februari 2015 door B.C.M. Jansen , 
Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode nooit 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), vrij van de eerder gestolen  
12 containers aan eigendommen, rechtmatig zijn gestolen van het in gemeenschap van goederen 
gehuwde paar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen.  
 

1
e
 verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.  

 
Op grond van bovengenoemde feiten verzoeken wij u om aan ons een kopie te 
verstrekken van een grosse van een vonnis (of beschikking) van de rechtbank Oost-
Brabant waarin is beslist dat het vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen 
gehuwde paar A.M.L van Rooij en J.E.M. van Nunen vanaf 15 januari 2013 juridisch, 
fiscaal en sociaal zijn gescheiden zoals dat door de gemeente Sint-Oedenrode in hun op 
5 februari 2013 AMBTSHALVE genomen besluit is beslist.  

 
Als gevolg van deze door de gemeente Sint-Oedenrode gepleegde valsheid in geschrift heeft  
J.E.M. van Nunen vanaf 14 januari 2013 gelijktijdig als wonende staan ingeschreven op het adres  
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) en op het adres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België). Als gevolg daarvan heeft de gemeente Zonhoven besloten dat de woning op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven vanaf 29 augustus 2013 tot op heden ( 9 december 
2016) ONBEWOOND is (Stuk 5) met als gevolg dat het vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van 
goederen gehuwde paar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 de volgende 
woonsituatie hebben: 
 

- A.M.L. van Rooij heeft als EU-burger vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- of 
verblijfplaats in België (of ander land binnen de Europese Unie), waarover de procureur des 
konings M. van de Werf van het Parket van de procureur des konings te Antwerpen bij 
betekening bericht op onbekende woonst (conform art. 40 Ger. W.) heeft bericht aan de 
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen (Stuk 11). Ondanks deze 
wetenschap bij de gemeente Sint-Oedenrode laten burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode AMBTSHALVE in haar GBA (thans: BRP) vanaf 29 augustus 2013 staan dat EU-
burger A.M.L. van Rooij woont op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. Deze 
gegevens zijn in strijd met de gegevens in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven 
en het Belgische Rijksregister. Het zijn deze valse gegevens in de basisregistratie personen 
(BRP) van de gemeente Sint-Oedenrode die door het Kadaster, de Kamer van Koophandel, 
de Nederlandse belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, 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, etc. etc. AMBTSHALVE zijn gebruikt, waarmee al deze “derden” onderdeel 
zijn gaan uitmaken van deze domiciliefraude, adresfraude, fiscale fraude, sociale fraude en 
economische fraude plegende misdaad jegens 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. en als bestuurder 
van Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding BV. 
 

- J.E.M. van Nunen heeft als EU-burger vanaf 29 augustus 2013 de woon- en verblijfplaats in 
haar eigen woning op het adres ‘t-Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, zijnde een twee 
onder een kap woning samen met de woning ‘t-Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode met 
bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, 
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P 510 en P 516 en P 517 aan grond (± 6 hectare), waarvan elke vierkante centimeter voor de 
helft haar eigendom is omdat zij vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen is getrouwd 
met haar echtgenoot A.M.L. van Rooij. Op 24 februari 2015 stond eigenaar J.E.M. van Nunen 
nog als wonende ingeschreven in de Basisregistratie Personen (voorheen: GBA) van de 
gemeente Sint-Oedenrode op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Stuk 
14). Het kan dan ook nooit zo zijn dat B.C.M. Jansen , Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-
Oedenrode vanaf 19 februari 2015 (5 dagen eerder) eigenaar is van haar 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). J.E.M. van Nunen heeft vanuit haar woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode op 18 maart 2015 haar stem kunnen uitbrengen  voor de verkiezing van de 
leden van de provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant en de leden van het 
algemeen bestuur van het waterschap (Stuk 16). Het kan ook om deze reden nooit zo zijn dat 
B.C.M. Jansen , Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode vanaf 19 februari 2015 (28 
dagen eerder) eigenaar is van haar 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). Op 28 februari 2015 
ontvangt J.E.M. van Rooij van Nunen, als bewoner en als mede-eigenaar, in de brievenbus 
van haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode de aangiftebrief 2014 
Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw d.d. 28 
februari 2015 van inspecteur J.F. van de Poll van de Belastingdienst (Stuk 15). Het kan ook 
om deze reden nooit zo zijn dat B.C.M. Jansen , Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode 
vanaf 19 februari 2015 (9 dagen eerder) eigenaar is van haar 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). Daarmee is ook vanuit de Belastingdienst het wettelijke bewijs geleverd 
dat EU-burger J.E.M. van Nunen op 28 februari 2015 nog staat ingeschreven in de 
basisregistratie personen (voorheen: GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode als wonende op 
het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode. EU-burger J.E.M. van Nunen heeft een 
Nederlandse auto MITSUBISHI PAJERO met Nederlands kenteken 73-VR-XL op haar naam 
staan, welke bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) staat geregistreerd op haar 
woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. Als gevolg van een 
snelheidsovertreding heeft EU-burger J.E.M. van Nunen op 3 oktober 2016 op haar 
woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin ook het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., zit gevestigd, het PRO JUSTITIA AANVANKELIJK PROCES-VERBAAL  
TG.95.L6.438501/2016-03-10-2016 van Vanheeswyck Marc, hoofdinspecteur van politie 
(Politiezone MidLim), Europalaan 27, B 3600 Genk (België) niet kunnen ontvangen, welke 
door het Parket van de Procureur des Konings, afdeling Politierechtbank te 3700 Tongeren in 
behandeling is genomen (Stuk 20). Ook hiermee is het wettelijke bewijs geleverd dat het nooit 
zo kan zijn dat B.C.M. Jansen , Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode vanaf 19 februari 
2015 (ruim 1,5 jaar eerder) eigenaar is van haar 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). Op 
grond van bovengenoemde feiten heeft minister Ard van der Steur (VVD) van Veiligheid en 
Justitie bij onherroepelijk besluit d.d. 26 juli 2016 (kenmerk: 026/26142/16) beslist dat EU-
burger J.E.M. van Nunen tot op de dag van vandaag nog steeds woont in haar eigen woning 
op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, maar welke zij als bewoner en als 
mede-eigenaar, als gevolg van de gronden in bovengenoemd “feitenrelaas”, vanaf 29 januari 

2015 niet heeft kunnen betreden.   

Hiermee hebben wij het wettelijke bewijs geleverd dat J.E.M. van Nunen als eigenaar van  
haar 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) en als bewoner van haar woning ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode op 29 januari 2015 in opdracht van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode 
te maken heeft gekregen met een razzia binnenval en huisvredebreuk (art. 138 Sr.), waarbij zij in 
opdracht van hulpofficier van justitie Jerome Seggai van de politie Oost-Brabant zonder machtiging 
en zonder grosse van een in Nederland gewezen vonnis haar erf en haar woningen op het adres  
’t Achterom 9-9A met bijbehorende bedrijfsgebouwen moest verlaten, waarna meer dan 10 personen 
(criminele organisatie) onder toezicht van de ter plaatse aanwezige toezichthoudende ambtenaren  
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T.W. Craane en J.F.M. Vlemminx van de gemeente Sint-Oedenrode in twaalf 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, waaronder de 
boekhoudstukken en het (cliënten)archief van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. Als wettelijk bewijs 
daarvan lees de volgende hieronder ingelaste e-mail d.d. 29 augustus 2016 (13:04 uur) van deze 
hulpofficier van justitie aan A.M.L. van Rooij, waarin letterlijk het volgende staat geschreven:  
 

 
Van: Seggai, Jérôme (J.) <jerome.seggai@politie.nl> 

Datum: 29 augustus 2016 13:04 
Onderwerp: Machtiging binnentreden nav assistentie aan deurwaarder 
Aan: "ekc.avanrooij@gmail.com" ekc.avanrooij@gmail.com Cc: "Wiechen, Peter van (P.J.C.)" 
<peter.van.wiechen@politie.nl>, "Teijssen, Maurits (M.H.B.)" <maurits.teijssen@politie.nl> 
 
Beste heer van Rooij, 
  
Zoals vanmorgen telefonisch besproken koppel ik uw vraag terug. 
 
Bij gelegenheid van het betreden van de woning aan ’t Achterom met de deurwaarder zoals besproken,  
is door mij geen machtiging tot binnentreden opgemaakt. Mijn rol als HovJ was het 
vertegenwoordigen van de burgemeester (art 444 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 
Krachtens diezelfde wetgeving is bepaald dat een deurwaarder ter binnentreden in een woning 
geen machtiging tot binnentreden behoeft. Wel dient de deurwaarder in het bezit te zijn 

van een grosse van een in Nederland gewezen vonnis. 

  
Kortom: het binnentreden heeft plaatsgevonden conform de gestelde bepalingen uit het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
Gr J. Seggai 

 

 
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. Enkel de schade als gevolg daarvan beloopt tot op heden meerdere  
miljoenen euro’s.  
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2
e
 verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.  

 
Op grond van bovengenoemde feiten verzoeken wij u om aan ons een kopie te 
verstrekken van een grosse van een vonnis (of beschikking) van de rechtbank Oost-
Brabant, als ook de onderliggende betekende dagvaarding aan bewoner (en eigenaar) 
J.E.M. van Rooij van Nunen op haar woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-
Oedenrode, waarin is beslist dat bovengenoemde criminele organisatie (meer dan 10 
personen) het recht hebben om op 29 januari 2015 de woning op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD te betreden en in 12 containers alle eigendommen van J.E.M. van Rooij van 
Nunen te halen uit haar woningen op het adres ’t Achterom 9-9A met bijbehorende 
bedrijfsgebouwen en vanaf haar onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509,  
P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) af te voeren naar een onbekende plaats. 

 
3

e
 verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.  

 
Op grond van bovengenoemde feiten verzoeken wij u om aan ons een kopie te 
verstrekken van een grosse van een vonnis (of beschikking) van de rechtbank Oost-
Brabant, als ook de onderliggende betekende dagvaarding aan het bedrijf Ecologisch  
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) met als directeur A.M.L. van Rooij, 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin is beslist dat 
bovengenoemde criminele organisatie (meer dan 10 personen) het recht hebben om op 
29 januari 2015 de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te betreden en in 12 
containers alle eigendommen van het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als 
directeur A.M.L. van Rooij) te halen uit zijn woningen op het adres ’t Achterom 9-9A met 
bijbehorende bedrijfsgebouwen en vanaf zijn onderliggende percelen sectie P 525, P526, 
P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) af te voeren naar een onbekende 
plaats.  
 

Met de feitelijke bewijsstukken (Stuk 14, 15 en 16) hebben wij wettelijk bewezen dat eigenaar J.E.M. 
van Rooij van Nunen (echtgenote van A.M.L. van Rooij) op 24 februari 2015, op 28 februari 2015 en 
op 18 maart 2015 in de BRP van de gemeente Sint-Oedenrode nog ingeschreven stond als wonende 
in haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode. EU-burger J.E.M. van Nunen 
heeft na 18 maart 2015 op haar woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode nooit een 
AMBTSHALVE besluit ontvangen van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, dan wel van 
een door hen gemachtigde ambtenaar, waarin is beslist dat zij vanaf 27 januari 2015 niet meer als 
wonende staat ingeschreven in haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, 
wat ook onmogelijk is omdat hun katvanger B.C.M. Jansen vanaf 13 maart 2015 alle brieven van 
bewoner en eigenaar J.E.M. van Nunen uit haar brievenbus heeft gestolen. Dat de BRP registratie 
van EU-burger J.E.M. van Nunen vals is wordt bevestigd met bijgevoegd PRO JUSTITIA 
AANVANKELIJK PROCES-VERBAAL  TG.95.L6.438501/2016-03-10-2016 aan Van Nunen Johanna, 
’t Achterom 9/A, NL-5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) van Vanheeswyck Marc, hoofdinspecteur 
van politie (Politiezone MidLim), Europalaan 27, B 3600 Genk (België), welke door het Parket van de 
Procureur des Konings, afdeling Politierechtbank te 3700 Tongeren in behandeling is genomen (Stuk 
20). Dit wordt ook door minister Ard van der Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie bij onherroepelijk 
besluit d.d. 26 juli 2016 (kenmerk: 026/26142/16) aan J.E.M. van Rooij van Nunen, gericht en 
verstuurd naar haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode onherroepelijk 
bevestigd, welk besluit door katvanger B.C.M. Jansen uit de brievenbus van haar eigen woning is 
gestolen.  
 
Hiermee is het wettelijke bewijs geleverd dat EU-burger J.E.M. van Nunen tot op de dag van vandaag 
(9 december 2016) in de BRP van de gemeente Sint-Oedenrode als wonende in haar woning op het 
adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode moet staan ingeschreven en de gegevens dat zij 
vanaf 27 januari 2015 ambtshalve is uitgeschreven vals zijn (Stuk 14, 15, 16 en 20). Het is daarbij 
goed te weten dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met als directeur A.M.L. van Rooij (echtgenoot 
van J.E.M. van Nunen) vanaf 5 maart 1998 zit gevestigd in deze woning op het adres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode  en door katvanger B.C.M. Jansen vanaf 13 maart 2015 tot op heden ook 
alle brieven, waaronder aangetekende stukken, gerechtsbrieven en betekende exploten van 
gerechtsdeurwaarders heeft gestolen met rechtsgevolg voor alle cliënten van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. en alle daarbij betrokken derden. Enkel al bij cliënten aangerichte schade als gevolg 
daarvan overstijgt ons inziens de tien miljoen euro ruimschoots.            
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Recent zijn wij in het bezit gekomen van een op 23 juni 2015 (15:40 uur) door mevrouw W. van Gurp 
Steenbakkers, namens het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, gedane 
melding aan de Kamer van Koophandel, waarin zij namens het voltallige college van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode, zijnde: burgemeester Peter Maas (CDA), wethouder Jeanne 
Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi), wethouder Ad van der Heijden (DGS- BVTRooi), 
wethouder Jan van Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred Schriever letterlijk het volgende 
heeft gemeld met betrekking tot de onderneming Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 
16090111), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Stuk 21):    

 
Mutatiesignalen 
 
Van:                                   w.v.gurp@sint-oedenrode.nl  
Verzonden:                        dinsdag 23 juni 2015 15:40 
Aan:                                   Mutatiesignalen 
Onderwerp                         Melding via website over onjuistheid Handelsregister  
 

Melding binnengekomen via website 

 
Melding 
Onderwerp:                De onderneming is niet gevestigd op het adres uit het Handelsregister 
Melding:                     Directeur van dit bedrijf, de heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij,  
                                   is niet meer woonachtig op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint- 
                                   Oedenrode. Hij is ambtshalve uitgeschreven uit de GBA 5 februari  
                                   2013. De woning is begin dit jaar ontruimd en geveild en inmiddels niet  
                                    
 
                                   meer in eigendom van de heer van Rooij. Het bedrijf kan dan ook niet  
                                   meer gevestigd zijn op het adres dat vermeld staat in het register.  
                                   Er zijn nog meerdere bedrijven van Van Rooij op het adres ’t Achterom 
                                   9 en of 9A. De meldingen volgen. 
Bedrijfsnaam:             Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
KvK-nummer:             6090111 
Vestigingsnummer:    000020349998 
 
Aanhef:                      Mevrouw 
Naam:                        W. van Gurp-Steenbakkers, namens het college van burgemeester en 
                                   wethouders van Sint-Oedenrode  
E-mailadres:              w.v.gurp@sint-Oedenrode.nl  
Telefoonnummer:      0413 481223 
Reactie ontvangen:   Ja  
 

 
Mevrouw W. van Gurp Steenbakkers heeft bij deze namens het college van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode op 23 juni 2015 (15:40 uur) gedane melding aan de Kamer van 
Koophandel het hierboven vermelde “feitenrelaas” opzettelijk achtergehouden voor de Kamer van 
Koophandel. Ook heeft mevrouw W. van Gurp Steenbakkers van deze op 23 juni 2015 (15:40 uur) 
gedane melding aan de Kamer van Koophandel nooit een kopie verstuurd aan het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. op haar vestigingsadres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, welke door haar 
directeur A.M.L. van Rooij (dan wel zijn echtgenote J.E.M. van Nunen) nooit kon worden ontvangen, 
omdat hun katvanger B.C.M. Jansen vanaf 13 maart 2015 alle brieven heeft gestolen die bestemd 
waren voor het Ecologisch Kennis Centrum B.V. Ook kon EU-burger A.M.L. van Rooij elders ter 
wereld betreffende melding nooit ontvangen omdat als gevolg van genoemde door T.F.H.M. de Louw 
(Teamleider Klant Contact Centrum), namens het college van burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode, bij besluit d.d. 5 februari 2013 gedane valselijke ambtshalve uitschrijving van EU-burger 
A.M.L. van Rooij met ingang vanaf 15 januari 2013 uit de GBA (thans: BRP) van de gemeente Sint-
Oedenrode dezelfde EU-burger A.M.L. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 in België (als ook 
daarbuiten) een ongekende woon- of verblijfplaats heeft. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u  
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bijgevoegd de betekening bericht op onbekende woonst (Conform art. 40 Ger. W.) 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 11). Als gevolg daarvan staat de woning op het 
adres Hazendansweg 36A, 5320 Zonhoven vanaf 29 augustus 2013 als onbewoond geregistreerd in 
het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische rijksregister (Stuk 5).  

In artikel 36, eerste lid, van het Belgisch GERECHTELIJK WETBOEK staat over “woonplaats” letterlijk 

het volgende geschreven:  

 
Art. 36, eerste lid, GW: Voor de toepassing van dit Wetboek wordt verstaan onder  
" woonplaats " : " de plaats waar de persoon in de bevolkingsregisters is 
ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf "; 
 

 
Ondanks de wetenschap bij burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode dat als gevolg van de 
door hen vanaf 21 april 2010 bewust gepleegde domiciliefraude, waarbij bewust geen uitvoering is 
gegeven aan het door rechter mr. H.M.H. de Koning en griffier A. Selkan ondertekende proces-verbaal 
van de op 11 mei 2012 gehouden zitting in de zaak met zaaknummer: AWB 11/1633 van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch (thans: Oost-Brabant) waartoe zij wettelijk verplicht zijn (Stuk 4), de heer A.M.L. van 
Rooij vanaf 29 augustus 2015 niet staat ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente 
Zonhoven en Belgische rijksregister en op grond van artikel 36, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek daar 
dan ook geen woonplaats kan hebben, weigert het voltallige college van burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode, de BRP van A.M.L. van Rooij daarop aan te passen conform artikel 40 Ger. W., 
door daarin te vermelden dat EU-burger A.M.L. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 in België geen 
gekende woon- of verblijfplaats heeft (Stuk 11) en als gevolg daarvan alle voor hem bestemde post 
moet worden verstuurd naar het volgende juiste adres:  
      

 
A.M.L. van Rooij p/a federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  
Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (België) 
 

 
Als gevolg van deze bewust foute gegevens in de BRP van Sint-Oedenrode heeft 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 enig bestuurder van Van Rooij Holding B.V., als enig 
bestuurder van Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en als gemachtigd voorzitter van 
de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) vanaf 29 augustus 2013 rechtens geen post 
kunnen ontvangen op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. Op grond van art. 40 Ger. W. 
(België) is degene die brieven, berichten van aangetekende zending, gerechtsbrieven, exploten van 
gerechtsdeurwaarder, etc. in betreffende brievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning 
op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven vindt wettelijk verplicht die voor bewaring en 
onderzoek door te sturen aan federaal procureur des konings, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 
1000 Brussel (België). In de periode vanaf 23 juni 2015 tot op heden (9 december 2016) gaat het in 
het totaal om maar liefst 490 brieven, berichten van aangetekende zending, gerechtsbrieven, exploten 
van gerechtsdeurwaarder, etc. die door Belgisch federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw 
in bewaring zijn genomen, waarnaar ook een onderzoek is gestart. 
 
Dit betekent dat alle natuurlijke personen en andere rechtspersonen (waaronder burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode zelf) die vanaf 29 augustus 2013 brieven, waaronder aangetekende 
brieven, gerechtsbrieven, exploten van gerechtsdeurwaarders, hebben verstuurd aan 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 enig bestuurder van Van Rooij Holding B.V., 
als enig bestuurder van Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en als gemachtigd 
voorzitter van de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) daarmee allemaal ernstige 
grensoverschrijdende misdrijven hebben gepleegd, die door burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode bewust zijn veroorzaakt. Daarmee hebben burgemeester en wethouders van alle 
betrokken natuurlijke rechtspersonen en rechtspersonen, waaronder het kadaster, de Kamer van 
Koophandel, de Nederlandse belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de Sociale 
Verzekeringsbank, de Rijksdienst voor ondernemend Nederland, het centraal stembureau voor de 

http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
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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, etc. een grote grensoverschrijdende criminele 
organisatie gemaakt.   
 
Op grond van deze door mevrouw W. van Gurp Steenbakkers, namens het college van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, op 23 juni 2015 (15:40 uur) gedane valse melding 
aan de Kamer van Koophandel heeft de Kamer van Koophandel op 30 september 2016 het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, 
AMBTSHALVE uitgeschreven met de vermelding dat de activiteiten per 30-09-2016 zijn gestaakt, dat 
het bezoek en postadres John F Kennedylaan 2, 5612 AB Eindhoven is en dat het dossier in 
onderzoek is EX ART 38 JUNCTO 33 T/M 38 HRW (Stuk 19) zonder dat haar directeur A.M.L. van 
Rooij als gevolg van de door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode vanaf 21 april 2010 
bewust gepleegde domiciliefraude en foutieve adresgegevens in de BRP van de gemeente Sint-
Oedenrode rechtens ook maar ooit bericht heeft kunnen ontvangen, daar hij als EU-burger als gevolg 
daarvan vanaf 29 augustus 2013 in de gehele wereld geen gekende woon- of verblijfplaats meer heeft 
(Stuk 11).  
 
Het is hierbij goed te weten dat deze mevrouw W. van Gurp Steenbakkers, die namens het college 
van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, bovengenoemde valse melding heeft gedaan 
waarop de Kamer van Koophandel AMBTSHALVE heeft beslist dat de activiteiten van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. per 30-09-2016 zijn gestaakt vanaf 2003(?) tot op heden secretaris is van de 
bezwaarschriftencommissie van de gemeente Sint-Oedenrode. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u 
bijgevoegd vindt u hieronder ingelast de samenstelling van deze bezwaarschriftencommissie op de 
website van de gemeente Sint-Oedenrode in de volgende link:  
http://www.sint-oedenrode.nl/info/bezwaarschriftencommissie_289/   
 

 

Bezwaarschriftencommissie 
 
Bezwaarschriften commissie gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel 
 

- Een onafhankelijke commissie adviseert de bestuursorganen van de gemeenten over 
bezwaarschriften. 

 
Wanneer kunt u een bezwaarschrift indienen? 
U kunt een bezwaarschrift indienen: 

- Als u een beslissing heeft ontvangen van een gemeentelijke bestuursorgaan ( college van 
burgemeester en wethouders, burgemeester); 

- Als u een belanghebbende bent bij zo’n beslissing en u bent het daarmee niet eens. 
 
Wanneer zijn de vergaderingen? 
De commissie vergadert iedere tweede woensdag van de maand. Dit zal de ene maand in het 
gemeentehuis van Sint-Oedenrode zijn en de andere maand in het cultureel centrum ‘t Spectrum in 
Schijndel. Het secretariaat van de commissie ligt bij het team Bestuur en Organisatie. 
 
Samenstelling commissie 
De bezwaarschriftencommissie bestaat uit de volgende personen: 

- Mr. P.A.J.S. Lathouwers (voorzitter) 
- Mw. mr.  J.J.H. van Goch 
- Mr. H.J. Kastein (plaatsvervangend voorzitter) 
- Mr. E.  Krens 
- Mr. M.M.M. Kapteijns 
- Mw. mr. W.M.F.  van Gurp-Steenbakkers, gemeentehuis tel.: (0413-) 481911 (secretaris) 
- Mw. mr. T.T.M. Linotte-de Louw, gemeentehuis tel.: (0413-) 481911 (secretaris) 

 

      
Hiermee is het bewijs geleverd dat mevrouw W. van Gurp Steenbakkers, die namens het college van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, bovengenoemde valse melding heeft gedaan 
waarop de Kamer van Koophandel AMBTSHALVE heeft beslist dat de activiteiten van het Ecologisch 

http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
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Kennis Centrum B.V. per 30-09-2016 zijn gestaakt, vanaf 2003(?) gelijktijdig secretaris is in de 
bezwaarschriftencommissie van de gemeente Sint-Oedenrode (en Schijndel) die onafhankelijk advies 
moet uitbrengen aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode in de nog vele lopende 
bezwaarschriften van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (namens gemachtigde cliënten) tegen 
besluiten van burgemeester en wethouders de gemeente Sint-Oedenrode.  
 
Met bovengenoemde valse melding waarop de Kamer van Koophandel AMBTSHALVE heeft beslist 
dat de activiteiten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. per 30-09-2016 zijn gestaakt  heeft   
mevrouw W. van Gurp Steenbakkers, als secretaris van de bezwaarschriftencommissie van Sint-
Oedenrode, weten te bewerkstelligen dat de vele lopende bezwaarschriften van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. tegen besluiten van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode de nek 
worden omgedraaid.  
 
Het voltallig college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, zijnde: burgemeester 
Peter Maas (CDA), wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi), wethouder Ad van 
der Heijden (DGS- BVTRooi), wethouder Jan van Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred 
Schriever gaan echter nog verder en belonen hun katvanger B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 
XA Sint-Oedenrode, voor deze grootste onroerend goed roof ooit uit de Nederlandse geschiedenis, te 
weten: het met hun hulp stelen van 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) welke toebehoren aan 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) en het vanaf 13 maart 2015 stelen van alle voor hen bestemde post op de 
volgende wijze:  

- katvanger B.C.M. Jansen  krijgt van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode een 
kapvergunning voor het kappen van een rij oude dikke bomen langs de straat ’t Achterom in 
eigendom van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen, welke door hem zijn verkocht en 
waarvoor hij geld heeft ontvangen; 
 

- katvanger B.C.M. Jansen verhuurt de woningen op ’t Achterom 9 en 9A, met bijbehorende 
bijgebouwen, die toebehoren aan bewoner J.E.M. van Rooij van Nunen, de eigenaren          
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, 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), aan derden (bewijzen zijn in ons bezit) die zich 
daarvoor niet behoeven in te schrijven in de BRP van de Gemeente Sint-Oedenrode, 
waarvoor hij veel geld heeft ontvangen;  
 

- katvanger B.C.M. Jansen verhuurt de paardenstallen die toebehoren aan Camping en 
Pensiontal “Dommeldal” en de eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen, aan derden 
(bewijzen zijn in ons bezit), waarvoor hij geld heeft ontvangen;  
 

- katvanger B.C.M. Jansen verhuurt de paardenrijbakken die toebehoren aan Camping en 
Pensiontal “Dommeldal” en de eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen, aan derden 
(bewijzen zijn in ons bezit), waarvoor hij geld heeft ontvangen;  
 

- katvanger B.C.M. Jansen vergiftigt een groot gedeelte van 40 jaar lang niet bespoten 
percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 grond (± 6 hectare) die 
toebehoren aan Camping en Pensiontal “Dommeldal” en de eigenaren A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Nunen met gif (Roundup?) en verbouwt er producten op (bewijzen zijn in ons 
bezit), waaruit hij geld heeft ontvangen;  
 

- katvanger B.C.M. Jansen is thans bezig met het (deels) binnenshuis slopen van de woning  
‘t Achterom 9A (bewijzen zijn in ons bezit), welke toebehoort aan bewoner J.E.M. van Rooij 
van Nunen, de eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, de daarin 
gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V.;   
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Met in achtneming van bovengenoemde feiten sommeren wij het hiervoor verantwoordelijk college van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode de BRP gegevens van J.E.M. van Nunen als 
bewoner van de woning op ’t Achterom 9A, en als (mede)eigenaar van de woningen op het adres ’t 
Achterom 9 en 9A, per direct zodanig te corrigeren dat J.E.M. van Nunen vanaf haar huwelijk op 5 juli 
1979 is blijven wonen in haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en dat bij 
besluit gericht en verstuurd aan J.E.M. van Nunen op haar woonadres op ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode vóór uiterlijk 25 december 2016 schriftelijk te hebben bevestigd en van dat besluit 
een kopie te versturen naar haar e-mail a.vanrooij48@gmail.com.        
 
Met in achtneming van bovengenoemde feiten sommeren wij het hiervoor verantwoordelijk college van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode om de Kamer van Koophandel per direct op de 
hoogte te brengen van dit Wob-verzoek en ervoor te zorgen dat het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel m.b.t. het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) zodanig wordt 
gecorrigeerd dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. vanaf haar oprichting van 5 maart 1998 is 
gevestigd in de woning van bewoner  J.E.M. van Nunen op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, waarvan J.E.M. van Nunen en A.M.L. van Rooij de eigenaren zijn en dat bij besluit gericht 
en verstuurd aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij op haar vestigingsadres 
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode vóór uiterlijk 25 december 2016 schriftelijk te hebben 
bevestigd en van dat besluit een kopie te versturen naar haar e-mail ekc.avanrooij@gmail.com.          
 
Met in achtneming van bovengenoemde feiten sommeren wij het hiervoor verantwoordelijk college van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode om het Kadaster per direct op de hoogte te 
brengen van dit Wob-verzoek en ervoor te zorgen dat de eigendomsakten van het Kadaster zodanig 
worden gecorrigeerd dat A.M.L. van Rooij (in gemeenschap van goederen getrouwd met J.E.M. van 
Nunen) van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 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 (± 6 hectare) eigenaar is gebleven en dat bij besluit gericht en verstuurd aan het 
A.M.L. van Rooij p/a federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  Parket, Wolstraat 
66 bus 1, 1000 Brussel (België) vóór uiterlijk 25 december 2016 schriftelijk te hebben bevestigd en 
van dat besluit een kopie te versturen naar zijn e-mail ekc.avanrooij@gmail.com.          
 
Met in achtneming van bovengenoemde feiten sommeren wij het hiervoor verantwoordelijk college van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode om met toepassing van bestuursdwang katvanger  
B.C.M. Jansen per direct de toegang tot de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 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 (± 6 hectare) te ontzeggen, zodat bewoner J.E.M. van Nunen en  
de eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen, weer kunnen terugkeren naar hun woningen, als 
ook het daarin gevestigde bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. waarvan A.M.L. van Rooij enig 
directeur is en dat bij brieven gericht aan bewoner  J.E.M. van Nunen op het adres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode en aan eigenaar A.M.L. van Rooij p/a federaal procureur des konings 
Frédéric Van Leeuw, Federaal  Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (België) vóór uiterlijk 25 
december 2016 schriftelijk te hebben bevestigd en van betreffende brieven een kopie te versturen 
naar hun e-mails ekc.avanrooij@gmail.com en a.vanrooij48@gmail.com.         
 
Met in achtneming van bovengenoemde feiten sommeren wij het hiervoor verantwoordelijk college van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode de in opdracht van burgemeester Peter Maas van 
Sint-Oedenrode op 29 januari 2015 in 12 containers gestolen eigendommen van A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Nunen, Camping en Pensionstal “Dommeldal”, 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), waaronder de boekhoudstukken en het (cliënten)archief van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., per direct terug te geven en dat bij brieven gericht aan bewoner  
J.E.M. van Nunen op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en aan eigenaar A.M.L. van 
Rooij p/a federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  Parket, Wolstraat 66 bus 1, 
1000 Brussel (België) vóór uiterlijk 25 december 2016 schriftelijk te hebben bevestigd en van 
betreffende brieven een kopie te versturen naar hun e-mails ekc.avanrooij@gmail.com en 
a.vanrooij48@gmail.com.     
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Als gevolg van bovengenoemde bewust gepleegde domiciliefraude en adresfraude door 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode met eigendom roof en onroerend goed roof in 
opdracht van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode hebben A.M.L. van Rooij en het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. over de belastingjaren 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 fiscale 
fraude moeten plegen en te maken gekregen met valse “definitieve aanslagen ambtshalve” van de 
belastingdienst, wat tot op heden al veel geld heeft gekost. Ook hebben A.M.L. van Rooij en het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. als gevolg daarvan te maken gekregen met hoge kosten van hun 
intermediaire van bij de belastingdienst  Schipper Accountants B.V. Om die reden laten wij van dit 
Wob-verzoek een kopie toekomen aan onze intermediaire bij de belastingdienst Schipper Accountants 
B.V., namens deze drs. J.C.W;.J. Gosens RB, Hofdreef 46, 4880 AB Zundert. 

Als gevolg van bovengenoemde bewust gepleegde domiciliefraude en adresfraude door 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode met eigendom roof en onroerend goed roof in 
opdracht van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode hebben A.M.L. van Rooij en het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. over de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 sociale fraude 
moeten plegen hetgeen hem veel geld heeft gekost en waardoor A.M.L. van Rooij geen ziektekosten 
verzekering heeft en ook de AOW-opbouw is gestopt.     

Als gevolg van bovengenoemde bewust gepleegde domiciliefraude en adresfraude door 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode met eigendom roof en onroerend goed roof in 
opdracht van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode hebben A.M.L. van Rooij en het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. vanaf 21 april 2010 nagenoeg geen inkomsten gehad en heel hoge 
kosten. Ook heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. als gevolg daarvan vanaf 21 april 2010 haar 
groot aantal cliënten niet kunnen bijstaan in de nog veel lopende bezwaarschriften bij (semi) 
overheidsinstanties, rechtbanken, gerechtshoven en Raad van State. De totale schade als gevolg 
daarvan voor A.M.L. van Rooij, het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en betrokken cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. bedraagt ons inziens tientallen miljoenen euro’s.  

Schade-aansprakelijkheidsstelling.   

Voor al deze schade (materieel en immaterieel) stellen wij hierbij de publiekrechtelijke rechtspersoon 
gemeente Sint-Oedenrode (vanaf 1 januari 2017 de publiekrechtelijke rechtspersoon Meierijstad), als 
ook burgemeester Peter Maas (CDA), wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi), 
wethouder Ad van der Heijden (DGS- BVTRooi), wethouder Jan van Burgsteden (VVD) en 
gemeentesecretaris Fred Schriever persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk als ook de besturen 
van de betrokken politieke partijen CDA, VVD, Hart van Rooi en DGS- BVTRooi en alle betrokken 
ambtenaren binnen de gemeente Sint-Oedenrode. De hoogte van die schade zal worden vastgesteld 
door een erkende deskundige.  

Juiste adresgegevens vanaf 29 augustus 2013: 

Hieronder vindt u de juiste adresgegevens van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Nunen en het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. die door het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode als 
gevolg van de door hen vanaf 21 april 2010 bewust gepleegde domiciliefraude en adresfraude vanaf 
29 augustus 2013 moet worden gebruikt, zodat daarover geen enkel misverstand kan bestaan.   
 

 
- A.M.L. van Rooij p/a federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  Parket, 

Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (op grond van art. 40 Ger. W.);  
 

- J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL);  
 

- Ecologisch Kennis Centrum B.V.,(KvK-nummer: 16090111)  

’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode; 

 

 
Op grond van bovengenoemde feiten is onmiskenbaar feitelijk bewezen dat het voltallige college van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, zijnde burgemeester Peter Maas (CDA), 
wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi), wethouder Ad van der Heijden  
(DGS- BVTRooi), wethouder Jan van Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred Schriever  
de veroorzaker van deze zware georganiseerde misdaad zijn, waarvoor u alle vijf verantwoordelijk en 
aansprakelijk bent en waarvoor u alle vijf salaris krijgt betaald. Wij sommeren u alle vijf dan ook om 
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hiervan vóór uiterlijk 25 december 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 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 
(bijna 6 jaar lang) met een geregistreerd Belgisch huurcontract woont op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). 
 

Eindconclusie  
 
Op grond van bovengenoemde feiten richten wij aan het voltallige college van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode, te weten: zijnde burgemeester Peter Maas (CDA), wethouder 
Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi), wethouder Ad van der Heijden  
(DGS- BVTRooi), wethouder Jan van Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred Schriever  
het nadrukkelijke verzoek om bij besluit (art 1:3 Awb) vóór uiterlijk 25 december 2016 een kopie te 

hebben verstrekt van: 

1. een grosse van een vonnis (of beschikking) van de rechtbank Oost-Brabant waarin is beslist 
dat het vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen gehuwde paar A.M.L van Rooij en 
J.E.M. van Nunen vanaf 15 januari 2013 juridisch, fiscaal en sociaal zijn gescheiden zoals dat 
door de gemeente Sint-Oedenrode in hun op 5 februari 2013 door T.F.H.M. de Louw 
genomen AMBTSHALVE besluit (nummer: 108643/109602) is beslist;  
 

2. een grosse van een vonnis (of beschikking) van de rechtbank Oost-Brabant, als ook de 
onderliggende betekende dagvaarding aan bewoner (en eigenaar) J.E.M. van Rooij van 
Nunen op haar woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, waarin is beslist dat 
een in dit verzoekschrift genoemde criminele organisatie (meer dan 10 personen) het recht 
hebben om op 29 januari 2015 de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode te betreden en in 12 containers alle eigendommen van J.E.M. van Rooij van 
Nunen weg te halen uit haar woningen op het adres ’t Achterom 9-9A met bijbehorende 
bedrijfsgebouwen en vanaf haar onderliggende percelen sectie P 525, P526,  P 508, P 509,   
P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) af te voeren naar een onbekende plaats. 
 

3. een grosse van een vonnis (of beschikking) van de rechtbank Oost-Brabant, als ook de 
onderliggende betekende dagvaarding aan het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
(KvK-nummer: 16090111) met als directeur A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin is beslist dat een in dit verzoekschrift 
genoemde criminele organisatie (meer dan 10 personen) het recht hebben om op 29 januari 
2015 de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode te betreden en in 12 
containers alle eigendommen van het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als 
directeur A.M.L. van Rooij) weg te halen uit zijn woningen op het adres ’t Achterom 9-9A met 
bijbehorende bedrijfsgebouwen en vanaf zijn onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 
508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) af te voeren naar een onbekende plaats. 

 
en bij besluit (art, 1:3 Awb) te richten en te versturen naar de volgende juiste adressen:     
 

 
- A.M.L. van Rooij p/a federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  Parket, 

Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (op grond van art. 40 Ger. W.);  
 

- J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL);  
 

- Ecologisch Kennis Centrum B.V.,(KvK-nummer: 16090111)  

’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode; 
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met de sommatie om een kopie van dat te nemen besluit naar hun e-mails ekc.avanrooij@gmail.com  
en a.vanrooij48@gmail.com te versturen.      

 
Hoogachtend,  
 

 
 
 
 

A.M.L. van Rooij                                                        Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
p/a Federaal Parket,                                                 ’t Achterom 9A,  
Wolstraat 66 bus 1,                                                   5491 XD, Sint-Oedenrode 
1000 Brussel (Art, 40 Ger. W,)  
 
Bijbehorende Stukkenbundel: 
 
1. (Stuk 1): Bewijs van De Post in Tongeren van verstuurde aangetekende brief d.d. 17 mei 2010 

(onder nummer: RR 748 15403 6 BE), gericht aan burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode t.a.v. burgemeester Peter Maas, postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode (1 blz.); 

2. (Stuk 2): Voorblad, blz. 1, 9 en 11 uit de Belgische Huurwet (4 blz.);  
3. (Stuk 3); De door A.M.L. van Rooij (huurder) Davy Drillieux (verhuurder) gesloten 

huurovereenkomst, welke overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 is 
geregistreerd door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, 
Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren (13 blz.);  

4. (Stuk 4): Het door rechter mr. H.M.H. de Koning en griffier A. Selkan ondertekende proces-
verbaal van de op 11 mei 2012 gehouden zitting in de zaak met zaaknummer: AWB 11/1633, van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch (thans: Oost-Brabant) (2 blz.);  

5. (Stuk 5): Akte van bewijs van bewoning op 14/01/2016 afgeleverd door gemachtigd ambtenaar 
Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (België), waarin u kunt lezen dat in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Rijksregister van België dat de woning op 
het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) vanaf 29 augustus 2013 als 
ONBEWOOND staat geregistreerd (1 blz.);  

6. (Stuk 6): Getuigschrift van woonst van A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) 
sedert 15.10.2012 in zijn woning op het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) op 
04/03/2013 opgesteld en ondertekend door de gemachtigde beambte Yolande Wouters van de 
gemeente Zonhoven (1 blz.); 

7. (Stuk 7): Getuigschrift van woonst van J.E.M. van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20 510-
11) sedert 14.01.2013 in haar woning  op het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) 
op 04/03/2013 opgesteld en ondertekend door de gemachtigde beambte Yolande Wouters van 
de gemeente Zonhoven (1 blz.); 

8. (Stuk 8): Besluit d.d. 5 februari 2013 (nummer: 108643 /109602), waarin de gemeente Sint-
Oedenrode de natuurlijke persoon A.M.L. van Rooij op grond van artikel 48,2e lid en artikel 83 
van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) met ingang van 15-
01-2013 ambtshalve heeft uitgeschreven met als vertrekgegeven: Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven, België (2 blz.);  

9. (Stuk 9): Kopie van het door de gemeente Sint-Oedenrode op 19 januari 2009 verstrekte 
Nederlandse Paspoort aan A.M.L. van Rooij met als nummer: NP93DL682 (1 blz.); 

10. (Stuk 10): Gewaarmerkt uittreksel KvK (nummer: 16090111) d.d. 7 september 2016 van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, met als bestuurder Van Rooij Holding B.V.  (2 blz.); 

11. (Stuk 11): Brief 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 (1 blz.);  

12. (Stuk 12): Eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 18 februari 2015, waarin 
staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij, in burgerlijke staat gehuwd met J.E.M. van Nunen, 
eigenaar is van de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.);  
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13. (Stuk 13): Eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 18 februari 2015, waarin 

staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij, in burgerlijke staat gehuwd met J.E.M. van Nunen, 
eigenaar is van de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.); 

14. (Stuk 14): Kopie van de Basisregistratie Personen van J.E.M. van Nunen van 24 februari 2015 
op MijnOverheid, waarin kan worden gelezen dat EU-burger J.E.M. van Nunen op 24 februari 
2015 nog staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (voorheen: GBA) van de gemeente 
Sint-Oedenrode als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode (1 blz.);  

15. (Stuk 15): Aangiftebrief 2014 Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Inkomensafhanke-
lijke bijdrage Zvw d.d. 28 februari 2015 van inspecteur  J.F. van de Poll van de Belastingdienst 
aan J.E.M. van Rooij- van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (2 blz.). 

16. (Stuk 16): Kopie van de door de gemeente Sint-Oedenrode aan J.E.M. van Rooij-van Nunen 
verstuurde Stempas voor de verkiezing van de leden van de provinciale Staten van de provincie 
Noord-Brabant en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap op woensdag 18 
maart 2015 naar haar woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (4 blz.);  

17. (Stuk 17): Valse eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 19 februari 2015, 
waarin staat opgenomen dat .C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, 
eigenaar is van de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.);  

18. (Stuk 18): Valse eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 19 februari 2015, 
waarin staat opgenomen dat .C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, 
eigenaar is van de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.); 

19. (Stuk 19): Gewaarmerkt uittreksel KvK (nummer: 16090111) d.d. 3 oktober 2016 van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, met als bestuurder Van Rooij Holding B.V.  (1 blz.);  

20. (Stuk 20): Het PRO JUSTITIA AANVANKELIJK PROCES-VERBAAL  TG.95.L6.438501/2016-03-
10-2016 van Vanheeswyck Marc, hoofdinspecteur van politie (Politiezone MidLim), Europalaan 
27, B 3600 Genk (België) aan Van Nunen Johanna, ’t Achterom 9/A, NL-5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland)( 2 blz.); 

21. (Stuk 21): Melding d.d. 23 juni 2015 (15:40 uur) van W. van Gurp Steenbakkers, namens 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, aan de Kamer van Koophandel (2 blz.);  

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
Eindconclusie klacht tegen mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers    
 
Op grond van de inhoud van bovengenoemde klacht richten wij aan het hiervoor verantwoordelijk 
voltallige college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, zijnde burgemeester Peter 
Maas (CDA), wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi), wethouder Ad van der 
Heijden (DGS- BVTRooi), wethouder Jan van Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred 
Schriever het nadrukkelijke verzoek om uw veroorzakende jurist mr. W.F.M. van Gurp-
Steenbakkers, secretaris bezwaarschriftencommissie gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel, 
hierop per direct te schorsen:  
 

- met als eerste sommatie aan burgemeester Peter Maas (CDA), wethouder Jeanne 
Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi), wethouder Ad van der Heijden (DGS- BVTRooi), 
wethouder Jan van Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred Schriever van de 
gemeente Sint-Oedenrode om met in achtneming van bovengenoemde feiten de Kamer van 
Koophandel per direct op de hoogte te brengen van deze klacht en ervoor te zorgen dat het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel m.b.t. het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
(KvK-nummer: 16090111) zodanig wordt gecorrigeerd dat het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. vanaf haar oprichting van 5 maart 1998 is gevestigd in de woning van bewoner  J.E.M. 
van Nunen op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan J.E.M. van 
Nunen en A.M.L. van Rooij de eigenaren zijn en dat bij besluit gericht en verstuurd aan het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij op haar vestigingsadres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode vóór uiterlijk 25 december 2016 schriftelijk te hebben 
bevestigd en van dat besluit een kopie te versturen naar haar e-mail 
ekc.avanrooij@gmail.com. 
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- met als tweede sommatie aan burgemeester Peter Maas (CDA), wethouder Jeanne 
Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi), wethouder Ad van der Heijden (DGS- BVTRooi), 
wethouder Jan van Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred Schriever van de 
gemeente Sint-Oedenrode als veroorzaker van deze zware georganiseerde misdaad, 
waarvoor u alle vijf verantwoordelijk en aansprakelijk bent en waarvoor u alle vijf salaris krijgt 
betaald, hiervan vóór uiterlijk 25 december 2016 een strafklacht neer te leggen bij de 
Hoofdofficier van Justitie mr. N.G. Zandee, arrondissementsparket Oost-Brabant, 
Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch, waartoe u ingevolge artikel 161 en 162 Sv als 
veroorzakende kennisdrager wettelijk verplicht bent. 
 

en bij besluit (art. 1:3 Awb) te richten en te versturen naar de volgende juiste adressen:  
 

 
- A.M.L. van Rooij p/a federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  Parket, 

Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (op grond van art. 40 Ger. W.);  
 

- Ecologisch Kennis Centrum B.V.,(KvK-nummer: 16090111)  

’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode; 

 

 
met de sommatie om een kopie van dat te nemen besluit naar hun e-mails ekc.avanrooij@gmail.com  
en a.vanrooij48@gmail.com te versturen.      

 
De geactualiseerde machtiging van cliënt M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC 
Sint-Oedenrode, vindt u bijgevoegd (Stuk 28). 
 
Hoogachtend,  

 
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V., A.M.L. van Rooij, directeur,  
’t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode, als gemachtigde van: 

- M.R.G.W. v.d. Heuvel, wonende op het adres Vresselseweg 16a, 5491 PC te Sint-Oedenrode; 
 

Bijbehorende Stukkenbundel: 
 
1. (Stuk 1): Bewijs van De Post in Tongeren van verstuurde aangetekende brief d.d. 17 mei 2010 

(onder nummer: RR 748 15403 6 BE), gericht aan burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode t.a.v. burgemeester Peter Maas, postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode (1 blz.); 

2. (Stuk 2): Voorblad, blz. 1, 9 en 11 uit de Belgische Huurwet (4 blz.);  
3. (Stuk 3); De door A.M.L. van Rooij (huurder) Davy Drillieux (verhuurder) gesloten 

huurovereenkomst, welke overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 is 
geregistreerd door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, 
Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren (13 blz.);  

4. (Stuk 4): Het door rechter mr. H.M.H. de Koning en griffier A. Selkan ondertekende proces-
verbaal van de op 11 mei 2012 gehouden zitting in de zaak met zaaknummer: AWB 11/1633, van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch (thans: Oost-Brabant) (2 blz.);  

5. (Stuk 5): Akte van bewijs van bewoning op 14/01/2016 afgeleverd door gemachtigd ambtenaar 
Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (België), waarin u kunt lezen dat in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Rijksregister van België dat de woning op 
het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) vanaf 29 augustus 2013 als 
ONBEWOOND staat geregistreerd (1 blz.);  

6. (Stuk 6): Getuigschrift van woonst van A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) 
sedert 15.10.2012 in zijn woning op het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) op 
04/03/2013 opgesteld en ondertekend door de gemachtigde beambte Yolande Wouters van de 
gemeente Zonhoven (1 blz.); 
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7. (Stuk 7): Getuigschrift van woonst van J.E.M. van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20 510-
11) sedert 14.01.2013 in haar woning  op het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) 
op 04/03/2013 opgesteld en ondertekend door de gemachtigde beambte Yolande Wouters van 
de gemeente Zonhoven (1 blz.); 

8. (Stuk 8): Besluit d.d. 5 februari 2013 (nummer: 108643 /109602), waarin de gemeente Sint-
Oedenrode de natuurlijke persoon A.M.L. van Rooij op grond van artikel 48,2e lid en artikel 83 
van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) met ingang van 15-
01-2013 ambtshalve heeft uitgeschreven met als vertrekgegeven: Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven, België (2 blz.);  

9. (Stuk 9): Kopie van het door de gemeente Sint-Oedenrode op 19 januari 2009 verstrekte 
Nederlandse Paspoort aan A.M.L. van Rooij met als nummer: NP93DL682 (1 blz.); 

10. (Stuk 10): Gewaarmerkt uittreksel KvK (nummer: 16090111) d.d. 7 september 2016 van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, met als bestuurder Van Rooij Holding B.V.  (2 blz.); 

11. (Stuk 11): Brief 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 (1 blz.);  

12. (Stuk 12): Eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 18 februari 2015, waarin 
staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij, in burgerlijke staat gehuwd met J.E.M. van Nunen, 
eigenaar is van de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.);  

13. (Stuk 13): Eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 18 februari 2015, waarin 
staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij, in burgerlijke staat gehuwd met J.E.M. van Nunen, 
eigenaar is van de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.); 

14. (Stuk 14): Kopie van de Basisregistratie Personen van J.E.M. van Nunen van 24 februari 2015 
op MijnOverheid, waarin kan worden gelezen dat EU-burger J.E.M. van Nunen op 24 februari 
2015 nog staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (voorheen: GBA) van de gemeente 
Sint-Oedenrode als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode (1 blz.);  

15. (Stuk 15): Aangiftebrief 2014 Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Inkomensafhanke-
lijke bijdrage Zvw d.d. 28 februari 2015 van inspecteur  J.F. van de Poll van de Belastingdienst 
aan J.E.M. van Rooij- van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (2 blz.). 

16. (Stuk 16): Kopie van de door de gemeente Sint-Oedenrode aan J.E.M. van Rooij-van Nunen 
verstuurde Stempas voor de verkiezing van de leden van de provinciale Staten van de provincie 
Noord-Brabant en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap op woensdag 18 
maart 2015 naar haar woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (4 blz.);  

17. (Stuk 17): Valse eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 19 februari 2015, 
waarin staat opgenomen dat .C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, 
eigenaar is van de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.);  

18. (Stuk 18): Valse eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 19 februari 2015, 
waarin staat opgenomen dat .C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, 
eigenaar is van de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.); 

19. (Stuk 19): Gewaarmerkt uittreksel KvK (nummer: 16090111) d.d. 3 oktober 2016 van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, met als bestuurder Van Rooij Holding B.V.  (1 blz.);  

20. (Stuk 20): Het PRO JUSTITIA AANVANKELIJK PROCES-VERBAAL  TG.95.L6.438501/2016-03-
10-2016 van Vanheeswyck Marc, hoofdinspecteur van politie (Politiezone MidLim), Europalaan 
27, B 3600 Genk (België) aan Van Nunen Johanna, ’t Achterom 9/A, NL-5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland)( 2 blz.); 

21. (Stuk 21): Melding d.d. 23 juni 2015 (15:40 uur) van W. van Gurp Steenbakkers, namens 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, aan de Kamer van Koophandel  (2 blz.);  

22. (Stuk 22): Ontvangstbewijs d.d. 18 juli 2016 van ons bij de gemeente Sint-Oedenrode afgegeven 
Wob-verzoek d.d. 19 juli 2016 (kenmerk: MvdH/EKC/19072016/wob) aan burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode (2 blz.); 

23. (Stuk 23): Ontvangstbewijs d.d. 15 augustus 2016 van ons bij de gemeente Sint-Oedenrode 
afgegeven bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2016 (MvdH/EKC/15082016/bz/wob) aan 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (2 blz.);  

24. (Stuk 24): E-mail d.d. 1 september 2016 (17:24 uur) van mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers, 
namens burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, aan Kamer van Koophandel (1 blz.);  

25. (Stuk 25): Kopie van de enveloppe van de door cliënt M.R.G.W. v.d. Heuvel via zijn buurvrouw 
op 7 september 2016 verkregen aangetekende brief van de gemeente Sint-Oedenrode gericht 
aan Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij p/a Vresselseweg 16a, 5491 PC 
Sint-Oedenrode (1 blz.);  
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26. (Stuk 26): Bewijs retourzending van bovengenoemde foutief geadresseerde brief op 7 september 
2016 door cliënt M.R.G.W. v.d. Heuvel aan de gemeente Sint-Oedenrode (1 blz.);  

27. (Stuk 27): Het op 9 december 2016 door cliënt M.R.G.W. v.d. Heuvel op zijn woonadres 
Vresselseweg 16a, 5491 PC Sint-Oedenrode, ontvangen besluit d.d. 29 november 2016 (met 
onderliggend advies d.d. 23 november 2016 van de commissie bezwaarschriften van Sint-
Oedenrode en Schijndel) op bovengenoemd bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2016 van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, als gemachtigde van M.R.G.W. v.d. 
Heuvel (5 blz.);  

28. (Stuk 28): De geactualiseerde machtiging d.d. 10 december 2016 van cliënt M.R.G.W. van den 
Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode (1 blz.);  

 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
Met de voorkennis van de feitelijke inhoud uit onze hierboven ingelaste klacht d.d. 13 december 2016 
tegen juriste mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers bij het voltallige college van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode, heeft deze juriste (als secretaris van de bezwaarschriftencommissie) 
op ons bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2016 (kenmerk: MvdH/EKC/15082016/bz/wob) samen met 
voorzitter mr. P.A.J.S. Lathouwers het hieronder ingelaste advies d.d. 23 november 2016 uitgebracht 
aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (Stuk 27): 
 

 
 
 

 
 
 

Advies 
van de commissie bezwaarschriften aan het college van burgemeester en wethouders in verband met het 
bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2016 namens de heer M.R.G.W. van de Heuvel uit Sint-Oedenrode tegen het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders van 13 juli 2016 waarbij omgevingsvergunning is 
verleend voor het plaatsen van een hekwerk met houten poort op het perceel Vresselseweg 14 te Sint-
Oedenrode. 
 
Het bezwaar 

De heer M.R.G.W. van de Heuvel (hierna: bezwaarde) maakt bezwaar tegen het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders van 13 juli 2016 waarbij omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van 
een hekwerk met houten poort op het perceel Vresselseweg 14 te Sint-Oedenrode. 
 
De ontvankelijkheid 

Namens bezwaarde is door de heer A.M.L. van Rooij, in zijn hoedanigheid van directeur van Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. op 15 augustus 2016 een pro-forma bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college 
van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode van 13 juli 2016. Daarbij is een omgevingsvergunning 
verleend voor het plaatsen van een hekwerk met poort op het adres Vresselseweg 14 te Sint-Oedenrode. 
 
Bij besluit van 2 september 2016, verzonden 6 september 2016, is op grond van artikel 2:2 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) de heer A.M.L. van Rooij als gemachtigde geweigerd. Tegen dit besluit is door de 
heer Van Rooij geen bezwaar aangetekend. Dit betekent dat dit besluit onherroepelijk is. 
 
Bij brief van 21 september 2016, verzonden 22 september 2016, hebben wij bezwaarde van de weigering van de 
heer Van Rooij als gemachtigde op de hoogte gesteld. Tevens hebben wij bezwaarde in deze brief in de 
gelegenheid gesteld om voor 4 oktober 2016 aan ons mee te delen of hij de bezwaarprocedure zelfstandig 
voortzet of een andere gemachtigde aanwijst om zijn belangen te behartigen. Van de mogelijkheid om aan te 
geven of hij de bezwaarprocedure zelfstandig of met een andere gemachtigde wenst voort te zetten heeft 
bezwaarde geen gebruik gemaakt. Wel heeft bezwaarde bij brief van 3 oktober 2016 aangegeven dat hij de 
procedure wenst voort te zetten met de heer A.M.L. van Rooij als gemachtigde. Zoals hierboven reeds gesteld is 
gelet op het onherroepelijk besluit van 2 september 2016 het niet mogelijk dat bezwaarde door de heer A.M.L. 
van Rooij wordt vertegenwoordigd. 
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Nu bezwaarde niet heeft aangegeven dat hij zich laat vertegenwoordigen door een andere gemachtigde zijn wij 
er van uitgegaan dat bezwaarde de bezwaarprocedure zelfstandig wil voortzetten. 
 
Op grond van artikel 6:5 van de Awb dient een bezwaarschrift onder meer de gronden van bezwaar te bevatten. 
Dat wil zeggen dat uit het bezwaarschrift moet blijken om welke redenen bezwaarde het niet eens met de 
verleende omgevingsvergunning. Het bezwaarschrift van 15 augustus 2016 bevat niet die gronden van bezwaar 
tegen het bestreden besluit. 
 
Bij brief van 20 oktober 2016, verzonden 21 oktober 2016, is gelet op artikel 6:6 van de Awb bezwaarde in de 
gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 2 weken na dagtekening van deze brief alsnog de gronden van 
bezwaar in te dienen. Waarbij bezwaarde er expliciet op is gewezen dat indien binnen deze termijn de gronden 
van bezwaar niet zijn ingediend het bezwaarschrift niet-ontvankelijk kan worden verklaard. 
 
Van de mogelijkheid tot het indienen van de nadere gronden van bezwaar met betrekking tot het bestreden 
besluit is door bezwaarde geen gebruikgemaakt. Wel is bij brief van 27 oktober 2016 door Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., waarvan de heer A.M.L. van Rooij directeur en enig medewerker is, een "nadere motivering" 
ingediend. Gelet op het onherroepelijk besluit van 2 september 2016 is de heer Van Rooij echter niet gemachtigd 
om namens bezwaarde op te treden. Dit betekent dat de heer Van Rooij geen proceshandelingen kan verrichten 
namens bezwaarde. Bezwaarde dient er zelf voor te zorgen dat zijn bezwaarschrift voldoet aan alle formele 
vereisten, waaronder het indienen van de gronden van bezwaar. 
 
Voornoemde brief van 27 oktober 2016 kan dan ook niet in de procedure worden betrokken. Volledigheidshalve 
wordt opgemerkt dat in het schrijven ook niet de nadere gronden van bezwaar betrekking hebbend op het door 
bezwaarde bestreden besluit worden genoemd. 
 
Op grond van het bovenstaande concludeert de commissie dat het bezwaarschrift, ondanks dat bezwaarde in de 
gelegenheid is gesteld om dit te herstellen, niet de gronden van bezwaar bevat en om die reden niet-ontvankelijk 
is. De commissie komt dan ook niet toe aan een inhoudelijke behandeling van het bezwaarschrift. 
 
Nu het bezwaar naar het oordeel van de commissie kennelijk niet-ontvankelijk is, wordt op grond van artikel 7:3 
aanhef en onder a van de Awb afgezien van het horen van bezwaarde. 
 
Advies 

Op grond van het vorenoverwogene wordt geadviseerd het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
Sint-Oedenrode, 23 november 2016 
 
De commissie bezwaarschriften, 
De secretaris,                                                                              de voorzitter  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mw. mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers                            mr. P.A.J.S. Lathouwers   

 

 
In dit door de bezwaarschriftencommissie uitgebrachte advies d.d. 23 november 2016 heeft deze 
juriste mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers onder meer de volgende valsheden in geschrift gepleegd: 

1
e
 valsheid in geschrift: 

In betreffend advies d.d. 23 november 2016 schrijft zij over ontvankelijkheid letterlijk het volgende:  

 
Namens bezwaarde is door de heer A.M.L. van Rooij, in zijn hoedanigheid van directeur 
van Ecologisch Kennis Centrum B.V. op 15 augustus 2016 een pro-forma 
bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode van 13 juli 2016.  
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Zij verzwijgt daarin te vermelden dat A.M.L. van Rooij als gemachtigd directeur van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. naar aanleiding van de bij de gemeente Sint-Oedenrode binnengekomen 
reguliere aanvraag om omgevingsvergunning van J.A.G. van Liempd, Vresselseweg 14, 5491 PC 
Sint-Oedenrode (gepubliceerd in de DeMooiRooiKrant van 22 juni 2016) bij brief d.d. 19 juli 2016 
(kenmerk: MvdH/EKC/19072016/wob) het volgende hieronder ingelaste verzoek op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode heeft laten uitgaan, 
waarvan u de ontvangstbevestiging d.d. 18 juli 2016 vindt bijgevoegd (Stuk 22):  

 
          
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

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

 

 
  

 
Afgegeven met ontvangstbevestiging 
 
Aan: Burgemeester en Wethouders  
van Sint-Oedenrode  
Postbus 44, 5490 AA, Sint-Oedenrode 
(e-mail: info@sint-oedenrode.nl) 

                                                                                                         Sint-Oedenrode 19 juli 2016 
 
Ons kenmerk: MvdH/EKC/19072016/wob 
 

 
Verzoek om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur bij besluit (art.1:3 Awb) met 
inachtneming van de in dit verzoekschrift genoemde feiten binnen het maximaal wettelijke 
termijn van vier weken de verzochte informatie te hebben verstrekt aan het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. kantoor houdende te Sint-Oedenrode aan ’t Achterom 9a, 5491 XD (Nederland) voor 
deze haar directeur ing. A.M.L. van Rooij, als gemachtigde van M.R.G.W. v.d. Heuvel.  
 

Dit verzoekschrift bevat 2 blz. met de stukken 1 t/m 4 (10 Blz.), totaal: 12 blz. 

 
Geacht college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode,  
 
De volgende persoon:  

- M.R.G.W. v.d. Heuvel, wonende op het adres Vresselseweg 16a, 5491 PC te Sint-
Oedenrode; 

(hierna cliënt) heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. kantoor houdende te Sint-Oedenrode aan  
’t Achterom 9a, 5491 XD (Nederland) voor deze haar directeur ing. A.M.L. van Rooij gemachtigd om 
namens hem bij handelingen in en buiten rechten voor gerechten op zittingen te verschijnen, voor en 
namens hem alle processuele handelingen te verrichten, waaronder het doen van strafaangiften en 
indienen van klachten, het opvragen van dossierstukken, etc. in Nederland, België en alle andere 
landen binnen de Europese Unie, in zaken die betrekking hebben op M.R.G.W. v.d. Heuvel. Dit alles 
in de meest ruimste zin (Stuk 1, 2 en 3).  
 
De feiten zijn als volgt: 
 
Cliënt las op blz. 21 van DeMooiRooiKrant van woensdag 22 juni 2016 letterlijk het volgende  
(Stuk 4):  
 

 
Omgevingsvergunningen  
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, 
milieu, kappen van bomen, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.  
 
Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
Adres                        Postcode            Ingekomen           Omschrijving  
 
Vresselseweg 14      5491 PC             06-06-2016           Hekwerk met houten poort  
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Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. 
 
Om te voorkomen dat betreffend hekwerk met houten poort geplaatst gaat worden op het perceel van 
cliënt verzoeken wij u om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur bij besluit (art.1:3 Awb) de 
ingekomen bouwtekening met kadastrale informatie te verstrekken op welke exacte plaats betreffend 
hekwerk met houten poort, waarvoor op 6 juni 2016 een omgevingsvergunning is aangevraagd, wordt 
geplaatst.  
 
Ingevolge artikel 6 Wet openbaarheid van bestuur bent u wettelijk verplicht om de hierboven 
verzochte informatie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken bij besluit te verstrekken 
aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. ing. A.M.L. van Rooij op haar vestigingsadres ’t 
Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
 
In afwachting van uw (voor beroep vatbaar) besluit op bovengenoemd verzoek om informatie  
(te verstrekken aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. ing. A.M.L. van Rooij op haar 
vestigingsadres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode), verblijven wij       
 
Hoogachtend.   

 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Besloten Vennootschap, met als directeur  
A.M.L. van Rooij gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint Oedenrode 
 
Bijbehorende stukken 
 

1. (Stuk 1): Volmacht d.d. 19 juli 2016 van M.R.G.W. v.d. Heuvel aan het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., namens deze haar directeur A.M.L van Rooij, gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode (1 blz.);  

2. (Stuk 2): Gewaarmerkt uittreksel KvK (ondernemingsnummer: 16090111) d.d. 3 april 2016 
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode (2 blz.); 

3. (Stuk 3): Gewaarmerkt uittreksel KvK (ondernemingsnummer: 17102683) d.d. 3 april 2016 
van Van Rooij Holding B.V. ( 2 blz.);  

4. (Stuk 4): Blz. 21 van DeMooiRooiKrant van woensdag 22 juni 2016 (1 blz.);  

  
Heden (na maar liefst 5 maanden)  hebben wij als gemachtigde van cliënt  M.R.G.W. van den Heuvel 
daarop nog steeds geen besluit (art.1:3 Awb) van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
mogen ontvangen. Het maximaal wettelijke termijn van vier weken hebben burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode, zijnde: burgemeester Peter Maas (CDA), wethouder Jeanne 
Hendriks-van Kemenade (Hart van Rooi), wethouder Ad van der Heijden (DGS- BVTRooi), 
wethouder Jan van Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred Schriever daarmee al maar 
liefst 4 maanden overtreden. Deze informatie hebben wij nodig om ons bezwaarschrift inhoudelijk te 
motiveren. Er is dan ook absoluut geen sprake van een pro forma bezwaarschrift maar van 
macht misbruikende misdaad van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, waardoor 
wij ons bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2016 niet inhoudelijk kunnen motiveren.  

2
e
 valsheid in geschrift: 

In betreffend advies d.d. 23 november 2016 schrijft zij verder letterlijk het volgende:  

 
Bij besluit van 2 september 2016, verzonden 6 september 2016, is op grond van artikel 
2:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) de heer A.M.L. van Rooij als 
gemachtigde geweigerd. Tegen dit besluit is door de heer Van Rooij geen bezwaar 
aangetekend. Dit betekent dat dit besluit onherroepelijk is. 
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Ook hiermee heeft zij valsheid in geschrift gepleegd. In betreffend advies d.d. 23 november 2016 
verzwijgt zij dat als gevolg van de door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode  vanaf 21 
april 2010 bewust gepleegde AMBTSHALVE domiciliefraude en adresfraude  jegens haar EU-burger 

A.M.L. van Rooij, dezelfde A.M.L. van Rooij als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

- vanaf 29 augustus 2013 als natuurlijk persoon in geen enkele gemeente binnen de Europese 
Unie (of daarbuiten) staat ingeschreven in een bevolkingsregister van een gemeente of 
rijksregister van een land; 

- vanaf 29 augustus 2013 niet in het bezit van een Belgische identiteitskaart of enige andere 
identiteitskaart van enig land binnen de Europese Unie (of daarbuiten);  

- vanaf 11 juli 2013 in het bezit is van een verlopen Nederlands paspoort, welke hij nooit kan 
laten vernieuwen, omdat A.M.L. van Rooij zich daarvoor moet kunnen legitimeren en dat niet 
kan omdat hij vanaf 29 augustus 2013 niet in het bezit is van een Belgische identiteitskaart of 
enige andere identiteitskaart van enig land binnen de Europese Unie (of daarbuiten); 

 
en om die reden genoemd besluit van 2 september 2016, verzonden 6 september 2016, van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode nooit kan hebben ontvangen en er derhalve nooit 
sprake kan zijn van een onherroepelijk besluit waarbij  op grond van artikel 2:2 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) de heer A.M.L. van Rooij als gemachtigde is geweigerd.  
 
3

e
 valsheid in geschrift:  

In betreffend advies d.d. 23 november 2016 schrijft zij verder letterlijk het volgende:  

 
Wel is bij brief van 27 oktober 2016 door Ecologisch Kennis Centrum B.V., waarvan de 
heer A.M.L. van Rooij directeur en enig medewerker is, een "nadere motivering" 
ingediend. Gelet op het onherroepelijk besluit van 2 september 2016 is de heer Van 
Rooij echter niet gemachtigd om namens bezwaarde op te treden. Dit betekent dat de 
heer Van Rooij geen proceshandelingen kan verrichten namens bezwaarde. Bezwaarde 
dient er zelf voor te zorgen dat zijn bezwaarschrift voldoet aan alle formele vereisten, 
waaronder het indienen van de gronden van bezwaar. 
 
Voornoemde brief van 27 oktober 2016 kan dan ook niet in de procedure worden 
betrokken. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in het schrijven ook niet de nadere 
gronden van bezwaar betrekking hebbend op het door bezwaarde bestreden besluit 
worden genoemd. 
 

 

Ook hiermee heeft zij valsheid in geschrift gepleegd (lees 2
e
 valsheid in geschrift) en zelfs het 

bezwaarschriftendossier vervalst door onze bij brief d.d. 27 oktober 2016 toegezonden nadere 
motivering daaruit te verwijderen, waarvan u de aanhef, bijbehorende conclusie en stukkenbundel 
overzicht hieronder vindt ingelast:  

          
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

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

 

 
  

 
 
Afgegeven met ontvangstbevestiging 
 
Aan: het voltallige college van burgemeester  
en wethouders van Sint-Oedenrode, zijnde: 

- burgemeester Peter Maas  
- wethouder Jeanne Hendriks- van Kemenade  
- wethouder Ad van der Heijden  
- wethouder Jan van Burgsteden  

Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode 
 (allemaal persoonlijk in handen) 

                                                                                                       Sint-Oedenrode 27 oktober 2016 
Ons kenmerk: MvdH/EKC/15082016/bz/wob  
                                    



55 
© 

 
Nadere motivering op ons bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2016 (kenmerk: MvdH/EKC/ 
15082016/ bz/wob), tevens bevattende een verzoek om informatie op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur, waarop het maximaal wettelijke termijn van vier weken om daarop een 
besluit te nemen heden met maar liefst  tien weken is overtreden door burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode.  
 

- met als sommatie aan burgemeester Peter Maas (CDA), wethouder Jeanne Hendriks- 
van Kemenade (Hart voor Rooi), wethouder Ad van der Heijden (DGS-BVT Rooi) en 
wethouder Jan van Burgsteden (VVD) van de gemeente Sint-Oedenrode om als 
kennisdrager en veroorzaker van deze zware georganiseerde misdaad, waarin u alle vier 
betrokken bent geraakt en waarvoor u alle vier krijgt betaald, hiervan vóór uiterlijk 7 
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 alle vier 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 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 (5,5 
jaar lang) met een geregistreerd Belgisch huurcontract woont op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). 

 
Deze nadere motivering bezwaarschrift bevat 30 blz. met de stukken 1 t/m 29 (87 blz.), totaal: 117 blz.   

 
 

Conclusie  
 
Met deze nadere motovering op ons bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2016 (kenmerk: MvdH/EKC/ 
15082016/ bz/wob) is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staat 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 vanaf 29 augustus 2013 tot op heden (27 
oktober 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.  
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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 kan burgemeester en wethouders op grond van artikel 
2:2 van de Algemene wet bestuursrecht geen besluit nemen om A.M.L. van Rooij als 
gemachtigde te weigeren.  
 
Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode, namens deze A.M.L. van Rooij, is dan ook nog steeds de gemachtigde van haar cliënt 
M.R.G.W. v.d. Heuvel, wat ook in de toekomst blijft. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de 
geactualiseerde volmacht d.d. 17 oktober 2016 van M.R.G.W. v.d. Heuvel (Stuk 29).  
 
Om persoonlijk en als college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode niet  
nog meer onderdeel te gaan uitmaken van de hierboven beschreven feitelijk bewezen 
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad van ongekende omvang sommeren wij burgemeester 
Peter Maas (CDA), wethouder Jeanne Hendriks- van Kemenade (Hart voor Rooi), wethouder Ad 
van der Heijden (DGS-BVT Rooi) en wethouder Jan van Burgsteden (VVD) van de gemeente Sint-
Oedenrode om als kennisdrager en veroorzaker van deze zware georganiseerde misdaad, waarin u 
alle vier betrokken bent geraakt en waarvoor u alle vier krijgt betaald, hiervan vóór uiterlijk 7 
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 alle vier 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 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 
(5,5 jaar lang) met een geregistreerd Belgisch huurcontract woont op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). 
 
Gezien de ernst van deze nadere motivering van het bezwaarschrift tegen uw besluit  
d.d. 7 oktober 2016 (kenmerk: FIU07.093391225), richten wij aan burgemeester Peter Maas (CDA), 
wethouder Jeanne Hendriks- van Kemenade (Hart voor Rooi), wethouder Ad van der Heijden 
(DGS-BVT Rooi) en wethouder Jan van Burgsteden (VVD) van de gemeente Sint-Oedenrode 
het nadrukkelijke verzoek om de ontvangst van deze nadere motivering op het bezwaarschrift  
vóór uiterlijk 7 november 2016 te hebben bevestigd aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. 
A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode met een kopie 
daarvan te hebben verstuurd naar haar e-mail ekc.avanrooij@gmail.com, met de vermelding dat op 
grond van bovengenoemde feiten de behandeling van dit bezwaarschrift  voor onbepaalde tijd wordt 
opgeschort.  
  
Hoogachtend,  

 
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode, namens:  

- M.R.G.W. v.d. Heuvel, wonende op het adres Vresselseweg 16a, 5491 PC te Sint-Oedenrode; 
die het Ecologisch Kennis Centrum B.V. daarvoor heeft gemachtigd 
 
 

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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Bijbehorende Stukkenbundel: 
 
1. (Stuk 1): De machtiging d.d. 14 januari 2010 van de secretaris van De Groenen aan A.M.L. van 

Rooij, voor hun afdeling in de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland), de verklaring van 
instemming d.d. 13 januari 2010 dat A.M.L. van Rooij als lijsttrekker heeft meegedaan aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Oedenrode op 3 maart 2010 en de brief d.d. 25 januari 
2010 van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode aan De Groenen t.a.v. A.M.L. van Rooij 
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode inzake gemeenteraadsverkiezingen (5 blz.); 

2. (Stuk 2): Gezamenlijke verkiezingsposter van De Groenen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 
3 maart 2010 in Sint-Oedenrode en Heusden (1 blz.);  

3. (Stuk 3):  Uitnodiging van De Groenen Sint-Oedenrode en Heusden voor het verkiezingsdebat op 
vrijdag 26 februari 2010 van 19.30 - 21.30 uur op camping en pensionstal “Dommeldal”,  
't Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode (3 blz.);  

4. (Stuk 4): Bewijs van De Post in Tongeren van verstuurde aangetekende brief d.d. 17 mei 2010 
(onder nummer: RR 748 15403 6 BE), gericht aan burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode t.a.v. burgemeester Peter Maas, postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode (1 blz.); 

5. (Stuk 5): Voorblad, blz. 1, 9 en 11 uit de Belgische Huurwet (4 blz.);  
6. (Stuk 6); De door A.M.L. van Rooij (huurder) Davy Drillieux (verhuurder) gesloten 

huurovereenkomst, welke overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 is 
geregistreerd door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, 
Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren (13 blz.);  

7. (Stuk 7): Het door rechter mr. H.M.H. de Koning en griffier A. Selkan ondertekende proces-
verbaal van de op 11 mei 2012 gehouden zitting in de zaak met zaaknummer: AWB 11/1633, van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch (thans: Oost-Brabant) (2 blz.);  

8. (Stuk 8): Akte van bewijs van bewoning op 14/01/2016 afgeleverd door gemachtigd ambtenaar 
Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (België), waarin u kunt lezen dat in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Rijksregister van België dat de woning op 
het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) vanaf 29 augustus 2013 als 
ONBEWOOND staat geregistreerd (1 blz.);  

9. (Stuk 9): Getuigschrift van woonst van A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) 
sedert 15.10.2012 in zijn woning op het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) op 
04/03/2013 opgesteld en ondertekend door de gemachtigde beambte Yolande Wouters van de 
gemeente Zonhoven (1 blz.); 

10. (Stuk 10): Getuigschrift van woonst van J.E.M. van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20 510-
11) sedert 14.01.2013 in haar woning  op het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) 
op 04/03/2013 opgesteld en ondertekend door de gemachtigde beambte Yolande Wouters van 
de gemeente Zonhoven (1 blz.); 

11. (Stuk 11): Besluit d.d. 5 februari 2013 (nummer: 108643 /109602), waarin de gemeente Sint-
Oedenrode de natuurlijke persoon A.M.L. van Rooij op grond van artikel 48,2e lid en artikel 83 
van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) met ingang van 15-
01-2013 ambtshalve heeft uitgeschreven met als vertrekgegeven: Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven, België (2 blz.);  

12. (Stuk 12): Kopie van het door de gemeente Sint-Oedenrode op 19 januari 2009 verstrekte 
Nederlandse Paspoort aan A.M.L. van Rooij met als nummer: NP93DL682 (1 blz.); 

13. (Stuk 13): Gewaarmerkt uittreksel KvK (nummer: 57035032) d.d. 7 september 2016 van 
eenmansbedrijf Camping en Pensionstal “Dommeldal” met als eigenaar A.M.L. van Rooij (1 blz.);  

14. (Stuk 14): Gewaarmerkt uittreksel KvK (nummer: 16090111) d.d. 7 september 2016 van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, met als bestuurder Van Rooij Holding B.V.  (2 blz.); 

15. (Stuk 15): Gewaarmerkt uittreksel KvK (nummer: 17102683) d.d. 7 september 2016 van  Van 
Rooij Holding B.V. met als bestuurder A.M.L. van Rooij ( 2 blz.);  

16. (Stuk 16): Gewaarmerkt uittreksel KvK (nummer: 17154479) d.d. 7 september 2016 van Stichting 
Administratie kantoor van Rooij Holding B.V. met als bestuurder A.M.L. van Rooij (1 blz.);  

17. (Stuk 17): Kopie van de Basisregistratie Personen van J.E.M. van Nunen van 24 februari 2015 
op MijnOverheid, waarin kan worden gelezen dat EU-burger J.E.M. van Nunen op 24 februari 
2015 nog staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (voorheen: GBA) van de gemeente 
Sint-Oedenrode als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode (1 blz.);  
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18. (Stuk 18): Kopie van de door de gemeente Sint-Oedenrode aan J.E.M. van Rooij-van Nunen 

verstuurde Stempas voor de verkiezing van de leden van de provinciale Staten van de provincie 
Noord-Brabant en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap op woensdag 18 
maart 2015 naar haar woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (4 blz.);  

19. (Stuk 19): Brief 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 (1 blz.);  

20. (Stuk 20): Eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 18 februari 2015, waarin 
staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij, in burgerlijke staat gehuwd met J.E.M. van Nunen, 
eigenaar is van de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.);  

21. (Stuk 21): Eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 18 februari 2015, waarin 
staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij, in burgerlijke staat gehuwd met J.E.M. van Nunen, 
eigenaar is van de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.); 

22. (Stuk 22): Valse eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 19 februari 2015, 
waarin staat opgenomen dat .C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, 
eigenaar is van de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.);  

23. (Stuk 23): Valse eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 19 februari 2015, 
waarin staat opgenomen dat .C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, 
eigenaar is van de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.); 

24. (Stuk 24): Gewaarmerkt uittreksel KvK (nummer: 16090111) d.d. 3 oktober 2016 van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, met als bestuurder Van Rooij Holding B.V.  (1 blz.);  

25. (Stuk 25): Gewaarmerkt uittreksel KvK (nummer: 17102683) d.d. 17 oktober 2016 van  Van Rooij 
Holding B.V. met als bestuurder A.M.L. van Rooij ( 1 blz.);  

26. (Stuk 26): Gewaarmerkt uittreksel KvK (nummer: 17154479) d.d. 3 oktober 2016 van Stichting 
Administratie kantoor van Rooij Holding B.V. met als bestuurder A.M.L. van Rooij (1 blz.);  

27. (Stuk 27): Aangetekende brief d.d. 21 september 2016 (nummer: 265453) van burgemeester 
wethouders van Sint-Oedenrode aan M.R.G.W. v.d. Heuvel, Vresselseweg 16a, 5491 PC te Sint-
Oedenrode; (1 blz.);  

28. (Stuk 28): Brief d.d. 20 oktober 2016 (nummer: 265453) van burgemeester wethouders van Sint-
Oedenrode aan M.R.G.W. v.d. Heuvel, Vresselseweg 16a, 5491 PC te Sint-Oedenrode (2 blz.);  

29. (Stuk 29): Volmacht d.d. 19 juli 2016 van M.R.G.W. v.d. Heuvel aan het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., namens deze haar directeur A.M.L van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode (1 blz.); 

 

 
Daar komt nog bovenop dat als gevolg daarvan mr. P.A.J.S. Lathouwers als verantwoordelijk 
voorzitter van de bezwaarschriftencommissie gemeente Sint-Oedenrode en Schijndel, in zijn advies 
d.d. 23 november 2016 bewust heeft verzwegen dat zijn secretaris mr. W.F.M. van Gurp-Steen-
bakkers op 1 september 2016 (ruim 14 dagen nadat zij ons bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2015 had 
ontvangen), namens burgemeester en wethouders de volgende hieronder ingelaste valse e-mail  
d.d. 1 september 2016 (17:24 uur) heeft laten uitgaan aan de Kamer van Koophandel (Stuk 24): 
       

Van:                                   w.v.gurp@sint-oedenrode.nl  
Verzonden:                        donderdag 1 september 2016 17:24 
Aan:                                   (naam is gewist) 
CC:                                     Desirée Linotte   
Onderwerp                         Melding via website over onjuistheid Handelsregister  
 
Geachte (naam is gewist) 
 
Hedenmiddag heb ik met u gesproken over de meldingen van juni 2015 namens ons college over de 
4 ondernemingen van de heer Van Rooij op het adres ’t Achterom 9 en/of 9a te Sint-Oedenrode.  
U heeft aangegeven dat er naar aanleiding van deze meldingen nog geen actie is ondernomen. Wel 
heeft u vanmiddag toegezegd dat u met spoed alsnog het onderzoek gaat opstarten. Volgende week 
zult u daarover telefonisch contact met ons opnemen. Aangezien ik de komende twee weken niet 
bereikbaar ben, zal ik mijn collega mevrouw mr. D. Linotte de zaak waarnemen. U heeft verder nog 
aangegeven dat het onderzoek ongeveer een maand in beslag zal nemen. 
Wij horen graag van u.  
 

http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
mailto:w.v.gurp@sint-oedenrode.nl
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Mr. WFM van Gurp-Steenbakkers 
0413-481223 
 
Mr. D. Linotte-De Louw 
0413-481246   
 

 

 
Mutatiesignalen 
 
Van:                                   w.v.gurp@sint-oedenrode.nl  
Verzonden:                        dinsdag 23 juni 2015 15:40 
Aan:                                   Mutatiesignalen 
Onderwerp                         Melding via website over onjuistheid Handelsregister  
 

Melding binnengekomen via website 

 
Melding 
Onderwerp:                De onderneming is niet gevestigd op het adres uit het Handelsregister 
Melding:                     Directeur van dit bedrijf, de heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij,  
                                   is niet meer woonachtig op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint- 
                                   Oedenrode. Hij is ambtshalve uitgeschreven uit de GBA 5 februari  
                                   2013. De woning is begin dit jaar ontruimd en geveild en inmiddels niet                               
                                   meer in eigendom van de heer van Rooij. Het bedrijf kan dan ook niet  
                                   meer gevestigd zijn op het adres dat vermeld staat in het register.  
                                   Er zijn nog meerdere bedrijven van Van Rooij op het adres ’t Achterom 
                                   9 en of 9A. De meldingen volgen. 
Bedrijfsnaam:             Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
KvK-nummer:             6090111 
Vestigingsnummer:    000020349998 
 
Gegevens klant 
Aanhef:                      Mevrouw 
Naam:                        W. van Gurp-Steenbakkers, namens het college van burgemeester en 
                                   wethouders van Sint-Oedenrode  
E-mailadres:              w.v.gurp@sint-Oedenrode.nl  
Telefoonnummer:     0413 481223 
Reactie ontvangen:  Ja  
 

  

 
Mutatiesignalen 
 
Van:                                   w.v.gurp@sint-oedenrode.nl  
Verzonden:                        dinsdag 23 juni 2015 15:30 
Aan:                                   Mutatiesignalen 
Onderwerp                         Melding via website over onjuistheid Handelsregister  
 

Melding binnengekomen via website 

 
Melding 
Onderwerp:                De onderneming is niet gevestigd op het adres uit het Handelsregister 
Melding:                     Directeur van dit bedrijf, de heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij,  
                                   is niet meer woonachtig op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint- 
                                   Oedenrode. Hij is ambtshalve uitgeschreven uit de GBA 5 februari  
                                    

mailto:w.v.gurp@sint-oedenrode.nl
mailto:w.v.gurp@sint-Oedenrode.nl
mailto:w.v.gurp@sint-oedenrode.nl
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                                   2013. De woning is begin dit jaar ontruimd en geveild en inmiddels niet                      
                                   meer in eigendom van de heer van Rooij. Het bedrijf kan dan ook niet  
                                   meer gevestigd zijn op het adres dat vermeld staat in het register.  
                                   Er zijn nog meerdere bedrijven van de heer Van Rooij op het adres  
                                   ’t Achterom 9 en of 9A. De meldingen volgen. 
Bedrijfsnaam:             Van Rooij Holding B.V.  
KvK-nummer:             17102683 
Vestigingsnummer:    000017858623 
 
Gegevens klant 
Aanhef:                      Mevrouw 
Naam:                        W. van Gurp-Steenbakkers, namens het college van burgemeester en 
                                   wethouders van Sint-Oedenrode  
E-mailadres:              w.v.gurp@sint-Oedenrode.nl  
Telefoonnummer:      0413 481223 
Reactie ontvangen:   Ja  
 

  

 
Mutatiesignalen 
 
Van:                                   w.v.gurp@sint-oedenrode.nl  
Verzonden:                        dinsdag 23 juni 2015 15:56 
Aan:                                   Mutatiesignalen 
Onderwerp                         Melding via website over onjuistheid Handelsregister  
 

Melding binnengekomen via website 

 
Melding 
Onderwerp:                De onderneming is niet gevestigd op het adres uit het Handelsregister 
Melding:                     Directeur van dit bedrijf, de heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij,  
                                   is niet meer woonachtig op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint- 
                                   Oedenrode. Hij is ambtshalve uitgeschreven uit de GBA 5 februari  
                                   2013. De woning is begin dit jaar ontruimd en geveild en inmiddels niet  
                                   meer in eigendom van de heer van Rooij. Het bedrijf kan dan ook niet  
                                   meer gevestigd zijn op het adres dat vermeld staat in het register.  
                                   Er zijn nog meerdere bedrijven van de heer Van Rooij op het adres  
                                   ’t Achterom 9 en of 9A te Sint-Oedenrode. Overigens is ook de 
                                   echtgenote van de heer Van Rooij, mevrouw van Rooij van Nunen,  
                                   ambtshalve uitgeschreven uit de BRP op genoemd adres.  
                                   De meldingen volgen. 
Bedrijfsnaam:             Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V.  
KvK-nummer:             17154479 
 
Gegevens klant  
Aanhef:                      Mevrouw 
Naam:                        W. van Gurp-Steenbakkers, namens het college van burgemeester en 
                                   wethouders van Sint-Oedenrode  
E-mailadres:              w.v.gurp@sint-Oedenrode.nl  
Telefoonnummer:      0413 481223 
Reactie ontvangen:   Ja  
 

 
 
 
 
 
 

mailto:w.v.gurp@sint-Oedenrode.nl
mailto:w.v.gurp@sint-oedenrode.nl
mailto:w.v.gurp@sint-Oedenrode.nl
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Mutatiesignalen 
Van:                                   w.v.gurp@sint-oedenrode.nl  
Verzonden:                        dinsdag 23 juni 2015 15:37 
Aan:                                   Mutatiesignalen 
Onderwerp                         Melding via website over onjuistheid Handelsregister  
 

Melding binnengekomen via website 

 
Melding 
Onderwerp:                De onderneming is niet gevestigd op het adres uit het Handelsregister 
Melding:                     Eigenaar  van dit bedrijf (eenmanszaak) is de heer Adrianus Marius  
                                   Lambertus van Rooij. De heer van Rooij is niet meer woonachtig op  
                                   het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode. Hij is ambtshalve 
                                   uitgeschreven uit de GBA 5 februari 2013. De woning is begin dit jaar 
                                   ontruimd en geveild en inmiddels niet meer in eigendom van de heer  
                                   van Rooij. Het bedrijf kan dan ook niet meer gevestigd zijn op het adres 
                                   dat vermeld staat in het register. Er zijn nog meerdere bedrijven van de 
                                   heer Van Rooij op het adres ’t Achterom 9 en of 9A.   
                                   De meldingen volgen. 
 
Bedrijfsnaam:             Camping en Pensionstal “Dommeldal”   
KvK-nummer:             57035032 
Vestigingsnummer:    000035032 
 
Gegevens klant  
Aanhef:                      Mevrouw 
Naam:                        W. van Gurp-Steenbakkers, namens het college van burgemeester en 
                                  wethouders van Sint-Oedenrode  
E-mailadres:              w.v.gurp@sint-Oedenrode.nl  
Telefoonnummer:      0413 481223 
Reactie ontvangen:   Ja  
 

 
Op grond van deze door secretaris mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers, namens 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, valse verstrekte informatie aan 
de Kamer van Koophandel heeft de Kamer van Koophandel vanaf 30 september 
2016 de op het adres ’t Achterom 9 en/of 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode, gevestigde 
bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van 
Rooij), het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij), 
Van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij), Stichting 
Administratie kantoor van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) 
ambtshalve uitgeschreven uit het Handelsregister en daarmee ook de op dat 
adres gevestigde politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) de 

nek omgedraaid ten gunste van de grootste eigendom rovende en onroerend goed rovende criminele 
organisatie uit de Nederlandse geschiedenis in opdracht en onder aansturing van burgemeester Peter 
Maas (CDA) van Sint-Oedenrode, waarbij door hem B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-
Oedenrode, als katvanger is gebruikt. Er is dan ook absoluut geen sprake van een “onafhankelijk 
advies” maar van een advies ten gunste  van de meest grote criminele organisatie uit de Nederlandse 
geschiedenis, te weten: burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode onder aansturing van 
voorzitter burgemeester Peter Maas (zie foto).        
 
4

e
 valsheid in geschrift:  

Betreffend advies d.d. 23 november 2016 heeft secretaris mr. WFM van Gurp-Steenbakkers met de 

volgende naam ondertekend: :  

 
Mw. mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers  
 

mailto:w.v.gurp@sint-oedenrode.nl
http://www.dommeldal.eu/
mailto:w.v.gurp@sint-Oedenrode.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juli-2015-wob-verzoek-burgemeerster-en-wethouders-van-sint-oedenrode.pdf
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Deze naam is niet correct en derhalve vals. Haar naam moet namelijk zijn “Mw. mr. W.M.F. van 
Gurp-Steenbakkers” zoals u kunt lezen op de website van de gemeente Sint-Oedenrode in de 
volgende link: http://www.sint-oedenrode.nl/info/bezwaarschriftencommissie_289/   

 

Bezwaarschriftencommissie 
 
Bezwaarschriften commissie gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel 
 

- Een onafhankelijke commissie adviseert de bestuursorganen van de gemeenten over 
bezwaarschriften. 

 
Wanneer kunt u een bezwaarschrift indienen? 
U kunt een bezwaarschrift indienen: 

- Als u een beslissing heeft ontvangen van een gemeentelijke bestuursorgaan ( college van 
burgemeester en wethouders, burgemeester); 

- Als u een belanghebbende bent bij zo’n beslissing en u bent het daarmee niet eens. 
 
Wanneer zijn de vergaderingen? 
De commissie vergadert iedere tweede woensdag van de maand. Dit zal de ene maand in het 
gemeentehuis van Sint-Oedenrode zijn en de andere maand in het cultureel centrum ‘t Spectrum in 
Schijndel. Het secretariaat van de commissie ligt bij het team Bestuur en Organisatie. 
 
Samenstelling commissie 
De bezwaarschriftencommissie bestaat uit de volgende personen: 

- Mr. P.A.J.S. Lathouwers (voorzitter) 
- Mw. mr.  J.J.H. van Goch 
- Mr. H.J. Kastein (plaatsvervangend voorzitter) 
- Mr. E.  Krens 
- Mr. M.M.M. Kapteijns 
- Mw. mr. W.M.F.  van Gurp-Steenbakkers, gemeentehuis tel.: (0413-) 481911 (secretaris) 
- Mw. mr. T.T.M. Linotte-de Louw, gemeentehuis tel.: (0413-) 481911 (secretaris) 

 

       
Met bovengenoemd 4-tal gepleegde valsheden in geschrift heeft juriste mr. W.M.F.van Gurp-
Steenbakkers (onder een valse naam) ten gunste van de meest grote criminele organisatie uit de 
Nederlandse geschiedenis, te weten: burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, in zeer 
ernstige mate de “verordening commissie bezwaarschriften gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel 
2014” overtreden, welke u gemakshalve hieronder vindt ingelast:   
 

 
De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Sint-Oedenrode,  
Ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;  
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2014 nr.  
 
Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;  
 
BESLUITEN:  

 
Vast te stellen de volgende verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften,  
 

‘Verordening commissie bezwaarschriften gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel 2014’  
 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen  
 
Artikel 1 Begripsbepalingen  

In deze verordening wordt verstaan onder:  
a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;  
b. commissie: commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften gemeenten 

SintOedenrode en Schijndel;  
 

http://www.sint-oedenrode.nl/info/bezwaarschriftencommissie_289/
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c. gemeente: de gemeente Sint-Oedenrode en/of de gemeente Schijndel;  
d. wet: Algemene wet bestuursrecht.  

 
Artikel 2 Inleidende bepaling commissie  

1. Er is een commissie voor de behandeling van bezwaarschriften voor de gemeenten Schijndel en Sint-
Oedenrode.  

2. De commissie is belast met het adviseren van het verwerend orgaan van de gemeente in de 
voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften tegen de door dat orgaan genomen besluiten;  

3. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op 
grond van:  
a. een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;  
b. de gemeentelijke belastingen;  

 
Artikel 3 Samenstelling van de commissie  

1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.  
2. De voorzitter en de leden en de plaatsvervangende leden worden door het college benoemd, geschorst 

en ontslagen.  
3. De voorzitter, leden of plaatsvervangende leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of 

werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente.  
4. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.  
5. De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de commissie hebben geen betrekkingen en 

verrichten geen werkzaamheden waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede 
vervulling van hun functie en waarbij hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid in het geding kunnen 
komen.  

 
Artikel 4 Secretaris  

1. De commissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door één of meerdere door het college 
aangewezen secretarissen.  

2. Het college wijst zonodig tevens één of meer plaatsvervangers van de secretarissen aan.  
3. De secretaris is als zodanig uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de commissie.  
4. De secretaris is niet betrokken bij de behandeling van bezwaren die hem rechtstreeks aangaan.  
5. De secretaris kan onderzoeken of het bezwaar via premediation kan worden opgelost en daartoe de 

nodige handelingen verrichten.  
 

Artikel 5 Zittingsduur  

1. De voorzitter en leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de gemeenteraad en 
wanneer er sprake is van onverenigbare betrekkingen als bedoeld in artikel 3, lid 3 en lid 5 van deze 
verordening.  

2. De voorzitter en leden van de commissie kunnen worden herbenoemd.  
3. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.  
4. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in 

de opvolging is voorzien.  
 
Artikel 6 Geheimhoudingsplicht  

Voor de commissie is artikel 2:5 Awb van overeenkomstige toepassing.  
 
Artikel 7 Quorum  

1. Voor het houden van een zitting is de aanwezigheid van minimaal twee leden, onder wie in elk geval de 
voorzitter, of zijn plaatsvervanger, vereist.  

2. In bijzondere omstandigheden kan het horen door de commissie worden opgedragen aan de voorzitter 
of een ander lid van de commissie.  
 

Artikel 8 Niet-deelneming aan de behandeling  

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien 
daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.  
 

 
Hoofdstuk 2: BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN  
 
Artikel 9 Ingediend bezwaarschrift  

1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.  
2. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt tijdig in handen van de commissie 

gesteld.  
3. Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 Awb wordt vermeld dat een commissie over het 

bezwaar zal adviseren.  
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Artikel 10 Uitoefening bevoegdheden  

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze 
verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:  

a. artikel 2:1, tweede lid (vragen machtiging);  
b. artikel 6:6, wat betreft het stellen van een termijn;  
c. artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de 

commissie;  
d. artikel 7:4, tweede lid (ter inzage leggen 1 week voor hoorzitting);  
e. artikel 7:6, vierde lid (oordelen over geheimhouding van horen meerdere betrokkenen);  
 

Artikel 11 Vooronderzoek  

1. De voorzitter is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.  
2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of 

inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien 
daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.  
 

Artikel 12 Hoorzitting  

1. De voorzitter van de commissie bepaalt, in overleg met de secretaris, plaats en tijdstip van de zitting 
waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de 
commissie te laten horen.  

2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.  
3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan 

mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.  
4. Het horen van partijen vindt in elkaars aanwezigheid plaats, tenzij de voorzitter beslist dat daartegen 

overwegende bezwaren bestaan.  
 

Artikel 13 Uitnodiging zitting  

1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan tenminste 2 weken voor de zitting 
schriftelijk uit.  

2. Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder 
opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.  

3. De beslissing van de voorzitter op een verzoek als genoemd in het vorige lid wordt uiterlijk één week 
voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.  

4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de 
termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.  
 

Artikel 14 Ter inzage legging  

De stukken die betrekking hebben op de behandeling van het bezwaarschrift worden door de secretaris 
minimaal 1 week voor de hoorzitting voor belanghebbenden ter inzage gelegd.  
 
Artikel 15 Openbaarheid zitting  

1. De zitting van de commissie is openbaar.  
2. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige 

leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.  
3. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen 

openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.  
 

Artikel 16 Schriftelijke verslaglegging  

1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun 
hoedanigheid.  

2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting 
is voorgevallen.  

3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, 
respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag 
hiervan melding.  

4. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden 
gehecht.  

5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.  
 

Artikel 17 Nader onderzoek  

1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk 
blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit 
onderzoek houden.  

2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het 
verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.  
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3. De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week 
na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het 
beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op een dergelijk verzoek.  

4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de 
hoorzitting, van overeenkomstige toepassing.  
 

Artikel 18 Raadkamer en advies  

1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies 
2. a  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.  

b  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.  
c  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat 
verlangt.  

3. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.  
4. Indien de commissie van mening is dat zij over te weinig informatie beschikt om tot een deugdelijk 

advies te komen, houdt zij haar advies aan en draagt zij één van de leden of de secretaris op nader 
onderzoek te (laten) doen.  

5. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.  
 

Artikel 19 Uitbrengen advies en verdaging  

1. Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 16 en eventueel door de 
commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat 
op het bezwaarschrift dient te beslissen.  

2. Indien de termijn van 12 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor 
achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verdaagt het 
verwerend orgaan tijdig de beslissing.  

3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.  
 

Hoofdstuk 3: SLOTBEPALINGEN  
 
Artikel 20 Onvoorziene omstandigheden / Uitleg verordening  

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.  
 
Artikel 21 Inwerkingtreding en intrekking oude regelingen  

Deze verordening treedt inwerking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt. Op dat moment worden de 
bestaande verordeningen (Sint-Oedenrode: Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Sint-Oedenrode 
2009 en Schijndel: Verordening behandeling bezwaarschriften en klachten gemeente Schijndel 2011) 
ingetrokken.  
 
Artikel 22 Citeertitel  

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften gemeenten Sint-Oedenrode 
en Schijndel 2014.  
 
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Sint-Oedenrode in zijn openbare vergadering van 27 mei 2014,  
 
De raad voornoemd,  
De griffier,                                                    De voorzitter  
 
Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,  
De secretaris,                                               De voorzitter,  
 
De burgemeester voornoemd,  
 
De burgemeester  
 
Bijlagen:  

Toelichting bij de Verordening behandeling bezwaarschriften gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel. 
 

 
Het is dit door secretaris mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers en voorzitter Mr. P.A.J.S. Lathouwers 
opgestelde advies d.d. 23 november 2016  ten gunste van de meest grote criminele organisatie uit de 
Nederlandse geschiedenis, te weten: burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, welke door 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode in haar besluit d.d. 29 november 2016 (nummer: 
265453) is overgenomen, welke u hieronder vindt ingelast (Stuk 27):  
 
 

http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf
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JZ-WvdB 
3 

- 
MvdH/EKC/19072016/wob 
265453 

Beslissing op bezwaar Sint-Oedenrode: 29 november 2016  

Verzonden 8 DEC 2016 

 
 

 
 
 

Aan  
De heer M.R.G.W. van den Heuvel  
Vresselseweg 16a 
5491 PC Sint-Oedenrode   

 
Team  
Bijlagen 
Uw nummer  
Uw brief van  
Ons nummer  
Onderwerp 

 
 
  
Geachte heer Van den Heuvel, 
 
Op 15 augustus 2016 heeft u een bezwaarschrift ingediend tegen ons besluit van 13 juli 2016 tot 
verlening van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk met poort op het adres 
Vresselseweg 14 te Sint- Oedenrode. 
 
Wij hebben besloten het advies dat de commissie bezwaarschriften over uw bezwaarschrift 
heeft uitgebracht te volgen. Dit betekent dat wij hebben besloten om uw bezwaar niet-
ontvankelijk te verklaren. 
 
Het advies van deze commissie van 23 november 2016 treft u hierbij eveneens aan. 
 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief beroep instellen bij de 
Rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, te 's-Hertogenbosch. Nadere informatie hierover treft 
u aan in een bijlage. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Daarmee is onmiskenbaar feitelijk bewezen dat de bezwaarschriftencommissie gemeente Sint-
Oedenrode en Schijndel, onder voorzitterschap van Mr. P.A.J.S. Lathouwers, haar valselijk advies 
d.d. 23 november 2016 heeft uitgebracht ten gunste van de meest grote criminele organisatie uit de 
Nederlandse geschiedenis, te weten: burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode onder 
aansturing van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode.  
 
Het is deze criminele organisatie onder aansturing van burgemeester Peter Maas (CDA) en 
wethouders van Sint-Oedenrode die betreffend vals opgemaakt advies d.d. 23 november 2016 als 
“onafhankelijk” gebruiken om daarop omgevingsvergunning te verlenen aan J.A.G. van Liempd voor 
het plaatsen van een hekwerk met poort op het adres Vresselseweg 14, 5491 PC Sint-Oedenrode, 
waar ook het bedrijf J.A.G. van Liempd Holding BV zit gevestigd, deels op het perceel dat in 
eigendom is van cliënt M.R.G.W. v.d. Heuvel met het oogmerk om daarmee ten gunste van het 
bedrijf J.A.G. van Liempd Holding BV een omgevingsvergunning te hebben op een gedeelte van de 
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industriegrond van het categorie 4 bedrijf van M.R.G.W. v.d. Heuvel om later met de hulp van J.A.G. 
van Liempd het gehele bedrijf van M.R.G.W. v.d. Heuvel te kunnen stelen, zoals burgemeester Peter 
Maas (CDA) en gemeentesecretaris F. Schriever dat eerder hebben gedaan met het bedrijf Camping 
en Pensionstal “Dommeldal” van eigenaar A.M.L. van Rooij, waarin onder meer ook zijn bedrijf het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) zijn 
gevestigd.  
 
Dat dit een juiste beschrijving is wordt door J.A.G. van Liempd persoonlijk bevestigd, daar M.R.G.W. 
v.d. Heuvel (cliënt) direct daarna van J.A.G. (John) van Liempd de volgende bedreigende woorden 
kreeg toegesproken, welke hij in zijn hieronder ingelaste e-mail d.d. 7 september 2016 (20:10 uur) aan 
ons heeft opgeschreven: 
 

 
Van: Marjo v d Heuvel <marjovdheuvel@gmail.com> 
Datum: 7 september 2016 20:10 
Onderwerp: buurman was mij aan dreigen 
Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 
 
John van Liempd belde mij rond 19,20 uur dat hij een briefje heeft gekregen van de gemeente 
dat het 6 weken uitgesteld is van zijn Hekwerk en dat als hij het af moet breken de kosten op 
mij zou komen. Ik vroeg aan hem is dat dreigement, hij zei toen ja.  
 
Ik heb tegen hem gezegd dat het EKC het in handen heeft. Hij zei toen dat hij niks te 
maken heeft met Van Rooij en zei ook nog dat Van Rooij gek is. Ik heb tegen hem gezegd 
dat de fout bij de gemeente ligt omdat ze daar domiciliefraude plegen en dat het bij het 
Kadaster niet klopt. John zei ook nog dat hij dan uitstel van vergunning Hekwerk Kadaster 
kosten moet betalen, daarom was hij boos op mij. Toen hij buiten de poort was begon hij er 
nog eens over te praten dat hij niets met Van Rooij te maken had. Ik zei toen tegen hem dat 
toen hij zwarte grond van mijn terrein af moest halen dat ook pas kon toen het EKC een mail 
naar zijn bedrijf verstuurd had, waarna hij de grond wel snel op zijn grond kon rijden en was 
ook boos omdat hij geen pakketten op ons adres kon laten komen net alsof hij ook op 
Vresselseweg 16 woont? Mijn zus had mij gebeld te vragen wat er aan de hand was. Er werd 
buiten nogal geschreeuwd door de buurman. Het leek wel of hij mij bang wilde maken met het 
dreigement als hij schutting af moet breken dat het op mijn kosten komt. Ik kan er ook niets 
aan doen als zij het niet goed geregeld hebben.   
 
grtj  
Marjo van den Heuvel 
 

 
Op grond van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken op ons bezwaarschrift d.d. 20 oktober 
2016 (kenmerk: DeGroenen/20102016/verkiezingen) richten wij aan burgemeester M.A. Franzel van 
Veghel in diens hoedanigheid van voorzitter van het centraal stembureau Meierijstad (Veghel, 
Schijndel en Sint-Oedenrode) het nadrukkelijke verzoek om vóór uiterlijk 25 december 2016 te 
hebben beslist dat lopende deze bezwarenprocedure en de zo nodig daarop volgende 
beroepsprocedure bij de rechtbank Oost-Brabant de samenvoeging van de gemeenten Veghel, 
Schijndel en Sint-Oedenrode tot de nieuwe gemeente Meierijstad op 1 januari 2016 niet doorgaat. 
 

- met als sommatie aan burgemeester M.A. Franzel van Veghel in diens hoedanigheid van 
voorzitter van het centraal stembureau Meierijstad om met in achtneming van boven-
genoemde feiten als (mede)betrokkene van deze zware georganiseerde misdaad, waarvoor u 
persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk bent en waarvoor veel gemeenschapsgeld is  
misbruikt, hiervan vóór uiterlijk 25 december 2016 een strafklacht neer te leggen bij de 
Hoofdofficier van Justitie mr. N.G. Zandee, arrondissementsparket Oost-Brabant, 
Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch, waartoe u ingevolge artikel 161 en 162 Sv als 
kennisdrager wettelijk verplicht bent en dat bij besluit gericht en verstuurd aan politieke partij  
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, vóór uiterlijk 25 december 
2016 schriftelijk te hebben bevestigd en van dat besluit een kopie te versturen naar haar e-
mail: de.groenen.belgie@gmail.com   

mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
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en bij besluit (art. 1:3 Awb) te richten en te versturen naar de volgende juiste adressen:  
 

 
- A.M.L. van Rooij p/a federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  Parket, 

Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (op grond van art. 40 Ger. W.);  
 

- De Groenen t.a.v. A.M.L. van Rooij 

’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode; 

 

 
met de sommatie om een kopie van dat te nemen besluit naar e-mail: de.groenen.belgie@gmail.com,   
te versturen.      

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

- Een kopie van deze sommatie hebben wij verstuurd aan het landelijk hoofdbestuur van De 
Groenen te Utrecht t.a.v. secretaris Otto Ter Haar (e-mail: info@degroenen.nl). 

 
Bijbehorende Stukkenbundel: 
 
1. (Stuk 1): Bewijs van De Post in Tongeren van verstuurde aangetekende brief d.d. 17 mei 2010 

(onder nummer: RR 748 15403 6 BE), gericht aan burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode t.a.v. burgemeester Peter Maas, postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode (1 blz.); 

2. (Stuk 2): Voorblad, blz. 1, 9 en 11 uit de Belgische Huurwet (4 blz.);  
3. (Stuk 3); De door A.M.L. van Rooij (huurder) Davy Drillieux (verhuurder) gesloten 

huurovereenkomst, welke overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 is 
geregistreerd door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, 
Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren (13 blz.);  

4. (Stuk 4): Het door rechter mr. H.M.H. de Koning en griffier A. Selkan ondertekende proces-
verbaal van de op 11 mei 2012 gehouden zitting in de zaak met zaaknummer: AWB 11/1633, van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch (thans: Oost-Brabant) (2 blz.);  

5. (Stuk 5): Akte van bewijs van bewoning op 14/01/2016 afgeleverd door gemachtigd ambtenaar 
Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (België), waarin u kunt lezen dat in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Rijksregister van België dat de woning op 
het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) vanaf 29 augustus 2013 als 
ONBEWOOND staat geregistreerd (1 blz.);  

6. (Stuk 6): Getuigschrift van woonst van A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) 
sedert 15.10.2012 in zijn woning op het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) op 
04/03/2013 opgesteld en ondertekend door de gemachtigde beambte Yolande Wouters van de 
gemeente Zonhoven (1 blz.); 

7. (Stuk 7): Getuigschrift van woonst van J.E.M. van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20 510-
11) sedert 14.01.2013 in haar woning  op het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) 
op 04/03/2013 opgesteld en ondertekend door de gemachtigde beambte Yolande Wouters van 
de gemeente Zonhoven (1 blz.); 

8. (Stuk 8): Besluit d.d. 5 februari 2013 (nummer: 108643 /109602), waarin de gemeente Sint-
Oedenrode de natuurlijke persoon A.M.L. van Rooij op grond van artikel 48,2e lid en artikel 83 
van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) met ingang van 15-
01-2013 ambtshalve heeft uitgeschreven met als vertrekgegeven: Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven, België (2 blz.);  

9. (Stuk 9): Kopie van het door de gemeente Sint-Oedenrode op 19 januari 2009 verstrekte 
Nederlandse Paspoort aan A.M.L. van Rooij met als nummer: NP93DL682 (1 blz.); 

10. (Stuk 10): Gewaarmerkt uittreksel KvK (nummer: 16090111) d.d. 7 september 2016 van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, met als bestuurder Van Rooij Holding B.V.  (2 blz.); 
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11. (Stuk 11): Brief 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 (1 blz.);  

12. (Stuk 12): Eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 18 februari 2015, waarin 
staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij, in burgerlijke staat gehuwd met J.E.M. van Nunen, 
eigenaar is van de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.);  

13. (Stuk 13): Eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 18 februari 2015, waarin 
staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij, in burgerlijke staat gehuwd met J.E.M. van Nunen, 
eigenaar is van de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.); 

14. (Stuk 14): Kopie van de Basisregistratie Personen van J.E.M. van Nunen van 24 februari 2015 
op MijnOverheid, waarin kan worden gelezen dat EU-burger J.E.M. van Nunen op 24 februari 
2015 nog staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (voorheen: GBA) van de gemeente 
Sint-Oedenrode als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode (1 blz.);  

15. (Stuk 15): Aangiftebrief 2014 Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Inkomensafhanke-
lijke bijdrage Zvw d.d. 28 februari 2015 van inspecteur  J.F. van de Poll van de Belastingdienst 
aan J.E.M. van Rooij- van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (2 blz.). 

16. (Stuk 16): Kopie van de door de gemeente Sint-Oedenrode aan J.E.M. van Rooij-van Nunen 
verstuurde Stempas voor de verkiezing van de leden van de provinciale Staten van de provincie 
Noord-Brabant en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap op woensdag 18 
maart 2015 naar haar woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (4 blz.);  

17. (Stuk 17): Valse eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 19 februari 2015, 
waarin staat opgenomen dat .C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, 
eigenaar is van de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.);  

18. (Stuk 18): Valse eigendomsakte van het Kadaster met als toestandsdatum: 19 februari 2015, 
waarin staat opgenomen dat .C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, 
eigenaar is van de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.); 

19. (Stuk 19): Gewaarmerkt uittreksel KvK (nummer: 16090111) d.d. 3 oktober 2016 van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, met als bestuurder Van Rooij Holding B.V.  (1 blz.);  

20. (Stuk 20): Het PRO JUSTITIA AANVANKELIJK PROCES-VERBAAL  TG.95.L6.438501/2016-03-
10-2016 van Vanheeswyck Marc, hoofdinspecteur van politie (Politiezone MidLim), Europalaan 
27, B 3600 Genk (België) aan Van Nunen Johanna, ’t Achterom 9/A, NL-5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland)( 2 blz.); 

21. (Stuk 21): Melding d.d. 23 juni 2015 (15:40 uur) van W. van Gurp Steenbakkers, namens 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, aan de Kamer van Koophandel  (2 blz.);  

22. (Stuk 22): Ontvangstbewijs d.d. 18 juli 2016 van ons bij de gemeente Sint-Oedenrode afgegeven 
Wob-verzoek d.d. 19 juli 2016 (kenmerk: MvdH/EKC/19072016/wob) aan burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode (2 blz.); 

23. (Stuk 23): Ontvangstbewijs d.d. 15 augustus 2016 van ons bij de gemeente Sint-Oedenrode 
afgegeven bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2016 (MvdH/EKC/15082016/bz/wob) aan 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (2 blz.);  

24. (Stuk 24): E-mail d.d. 1 september 2016 (17:24 uur) van mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers, 
namens burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, aan Kamer van Koophandel (1 blz.);  

25. (Stuk 25): Kopie van de enveloppe van de door cliënt M.R.G.W. v.d. Heuvel via zijn buurvrouw 
op 7 september 2016 verkregen aangetekende brief van de gemeente Sint-Oedenrode gericht 
aan Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij p/a Vresselseweg 16a, 5491 PC 
Sint-Oedenrode (1 blz.);  

26. (Stuk 26): Bewijs retourzending van bovengenoemde foutief geadresseerde brief op 7 september 
2016 door cliënt M.R.G.W. v.d. Heuvel aan de gemeente Sint-Oedenrode (1 blz.);  

27. (Stuk 27): Het op 9 december 2016 door cliënt M.R.G.W. v.d. Heuvel op zijn woonadres 
Vresselseweg 16a, 5491 PC Sint-Oedenrode, ontvangen besluit d.d. 29 november 2016 (met 
onderliggend advies d.d. 23 november 2016 van de commissie bezwaarschriften van Sint-
Oedenrode en Schijndel) op bovengenoemd bezwaarschrift d.d. 15 augustus 2016 van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, als gemachtigde van M.R.G.W. v.d. 
Heuvel (5 blz.);  

28. (Stuk 28): De geactualiseerde machtiging d.d. 10 december 2016 van cliënt M.R.G.W. van den 
Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode (1 blz.);  

29. (Stuk 29): Ontvangstbewijs d.d. 20 oktober 2016 van ons bij de gemeente Veghel afgegeven 
bezwaarschrift d.d. d.d. 20 oktober 2016 (kenmerk: DeGroenen/20102016/verkiezingen) aan 
M.A. Franzel als voorzitter van het centraal stembureau Meierijstad (1 blz.);  
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