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Aan de geadresseerden en hun Directie, zie onderaan deze brief.

Geachte lezer,
De marteling (trilling) veroorzaakt door de UGS Norg/ NAM gaat ongehinderd
door en na 5 maanden ziet u hieronder het resultaat van uw inzet:
uw inzet
Gemeente Noordenveld

aanbod geluidsmeeting

Actium Wonen

uitnodiging gesprekje

NAM/UGS Norg

aanbod geluidsmeeting

SodM

geen reactie

Score inzet

0 / u geeft me NIETS

U moet zich schamen!
Schaamteloos doet u niets, ik weet dat enkele onder u werken op basis van
‘need to know’ en ook werkelijk denken goed bezig te zijn.
Aan hen kan ik alleen maar zeggen; ‘durf zelfstandig na te denken’.
De anderen weten heel goed waar zij mee bezig zijn en vertonen het ‘talk to my
hand’ gedrag, dit omdat zij weten welke belangen er spelen (ook voor hen).
Ik herhaal hierbij nogmaals mijn eis die ik in de vorige brief (16 november 2018)
al bij u heb neergelegd: Wij eisen een adequate voor ons passende oplossing.
Onze woning én woonomgeving is voor ons onbewoonbaar door toename van
trillingen veroorzaakt door de NAM/ UGS Norg.
Geen trilling met een aardbeving tot gevolg (dat zal binnenkort komen) maar
voortdurende trillingen door Laag Frequentie golven.
Deze hebben desastreuse gevolgen voor het fysieke gestel (zie rapporten over
dit fenomeen) waardoor de woning en haar omgeving voor ons onbewoonbaar
kan worden verklaard.

Aardbevingen zijn trillingen en LFg zijn trillingen, beide worden veroorzaakt in dit
gebied door de NAM. Minister Wiebes heeft quarté blanche gegeven
betreffende de schadevergoeding ten behoeve van de slachtoffers in Groningen
en Drenthe door toedoen van de NAM.
U bent zeer goed op de hoogte van mijn eis en deze eis is mijn burgerlijk recht
met betrekking op mijn schade (aangetoond) door de NAM.
U allen bent hierin naar mij toe verantwoordelijk voor de uitwerking en de
uitvoering hiervan.
Ik ben bereid tot een gesprek met u allen tezamen om de gezamenlijke
uitwerking van de structurele oplossing te bespreken waarna de gezamenlijke
uitvoering kan worden gestart.
Het is van groot belang voor u en mij dat deze manier van ‘waterboarden’ in
mijn woongenot stopt.

In afwachting van een opbouwende reactie groet ik u vriendelijk,
Lianda van Velzen
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