Datum 28 mei 2010
Aan de volgende kopiehouders:
- De Groenen in Heusden, t.a.v. ing. R.H.B. van Uden;
- Eurostaete, het nieuwe Europese land (www.eurostaete.eu);
- Camping en Pensionstal “Dommeldal” (www.dommeldal.eu);
- de redactie van Platform Herstel Rechtsorde (www.platformherstelrechtsorde.nl);
- de redactie van Het Echte Nieuws (www.hetechtenieuws.org);
- de redactie van de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl);
Beste Annelies, Bas, Henk, Ronald, Rob en Gerard
Bijgevoegd vindt u op de CD;
- mijn bij brief d.d. 28 mei 2010 afgegeven reactie aan Vice-President H.D. Tjeenk Willink
(PvdA) van de Raad van State op de brief d.d. 20 mei 2010 van de Raad van State naar
aanleiding van mijn beroepschrift tegen het besluit van burgemeester P.M. Maas (CDA) en
wethouders van Sint-Oedenrode:
De inhoud is helder, lees hieronder:
Verzoek aan Vice-President mr. H.D. Tjeenk Willink (PvdA) van de Raad van State
Omdat de situatie als gevolg van bovengenoemde feiten voor mij, mijn gezin en de cliënten van het
Ecologisch Kennis Centrum B.V. in Nederland onhoudbaar is geworden, richt ik
via U als behandelend ambtenaar aan Vice-President mr. H.D. Tjeenk Willink (PvdA)
het nadrukkelijke verzoek om bovengenoemd 5-tal vragen vóór uiterlijk 7 juni 2010
te beantwoorden.
Blijft beantwoording van bovengenoemd 5-tal vragen vóór uiterlijk 7 juni 2010 uit dan ga ik ervan uit
dat Vice-President mr. H.D. Tjeenk Willink (PvdA), mede namens de Staat der Nederlanden en
Hare Majesteit Koningin Beatrix als Voorzitter van de Raad van State, daarmee heeft beslist dat er
voor mij, mijn vrouw en 92-jaar oude moeder in Nederland geen menswaardig leven meer mogelijk is
en een menswaardig leven in Nederland enkel en alleen is toebedeeld aan personen en bedrijven die
meewerken aan de totale vergiftiging van Nederland met al haar 16,5 miljoen inwoners binnen één
generatie met ondermeer tientallen miljoenen kilogrammen uiterst giftige kankerverwekkende stoffen
als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). In dat geval wens ik niet meer in Nederland te wonen.
Daarmee hebben dan tevens alle 16,5 miljoen Nederlanders duidelijkheid dat zij, omwille
van hun eigen gezondheid, het beste op een zo`n kort mogelijke termijn politiek asiel kunnen
aanvragen in het buitenland.
Mocht op grond van bovengenoemde feiten, op zeer korte termijn na 7 juni 2010, politiek asiel in
België niet mogelijk zijn (wat ik niet verwacht) dan laat ik een oproep uitgaan naar alle landen over de
gehele wereld met de vraag welk land aan mij, mijn vrouw en 92-jaar oude moeder op grond van
“bovengenoemde feiten” politiek asiel wil verlenen. Ter onderbouwing daarvan zal een kopie van dit
verzoekschrift worden overlegd.
PS: Aan Bas heb ik een ook een ondertekend exemplaar toegestuurd.
Bij voorbaat mijn dank voor uw hulp.
Met vriendelijke groeten

Ad van Rooij

Vanuit België

