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Gemeente Noordenveld 
Burgemeester & wethouders gemeente Noordenveld 
Postbus 109 
9300 AC  RODEN 

Onderwerp: LFg-druk overlast door UGS Norg /in gebreke stelling gemeente 
Noordenveld 

Geachte Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, 
 
 
Sinds half juli 2018 ondervinden wij onverminderd extreme LFg-druk overlast 
veroorzaakt door de UGS Norg. 
Deze overlast hebben wij direct gemeld bij uw Gemeente alsook de NAM, 
Actium Wonen waar wij de woning van huren, Plaatselijk Belang EEN en het 
SodM. 

Nu negen maanden verder, waarin veel correspondentie en telefoongesprekken 
hebben plaatsgevonden, is er niets gedaan om onze klacht te verhelpen. 
Onze situatie is meer en meer verslechterd door de 24/7 blootstelling van zwaar 
ondermijnende Laag Frequentie golven die als een wand van druk ons lichaam 
ongewenst binnendringen (dit is overigens strafbaar). 

De correspondentie naar de bovengenoemde instanties en de uitleg over de 
werkelijke uitwerking van LFg kunt u vinden op onze website https://
www.narcistenbuster.nl/de-aardgas-en-klimaat-leugen/ 

Ik wil u hierbij nogmaals wijzen op uw verantwoordelijkheid als gemeente 
Noordenveld  om zorg te dragen voor een gezond woon- en leefmilieu voor de 
inwoners van uw gemeente en hierin ben u tot nu toe ernstig in gebreke 
gebleven.  
 
Door mijn klacht door te verwijzen naar het SodM  is alweer het afschuiven van 
uw plicht gebleken.   

Zo ook een geluidsmeeting of geluidsrapport op de DbA gewogen norm 
klakkeloos te zien/aanvaarden als wetenschappelijk bewijs   is wederom het 
afschuiven van een aanspraak doen op uw zelfstandig denken. 

Lianda van Velzen 
Lindelaan 18 
9342 PL  Een 

0629 211 332 
lianvanvelzen@gmail.com

mailto:lianvanvelzen@gmail.com
mailto:lianvanvelzen@gmail.com
https://www.narcistenbuster.nl/de-aardgas-en-klimaat-leugen/
https://www.narcistenbuster.nl/de-aardgas-en-klimaat-leugen/


 
De DbA curve is geen norm om de LFg te kunnen aangeven, deze wordt juist 
weggefilterd, als niet hoorbaar beschouwd voor het menselijk gehoor  
wat achterhaalde onzin is (bent u fan van Leonard Cohen dan heeft u pech 
gehad want volgens de DbA curve/normering kunt u zijn sonore lage basstem 
niet horen….)  

Daarnaast wordt de LFg-druk, in de DbA meeting/rapport niet gemeten of 
behandeld. 
LFg zijn druk-golven, het woord LFg-geluid dekt de lading niet.  
(ik ben daar helaas ervaringsdeskundige van geworden). 

Het is mijn grondwettelijk recht als inwoner van gemeente Noordenveld  
van u te eisen dat u zich inzet en uw verantwoordelijkheid nakomt. 
Mijn gezondheid, huisvesting en inkomen (ondernemer) is ernstig ondermijnd 
door toedoen van de ongebreidelde exploitatie drift van de NAM UGS Norg.  

Zonder ingrijpen (uw plicht, zorg en verantwoordelijkheid) van de gemeente 
Noordenveld kunt u binnenkort een stortvloed van klachten verwachten  
want de aardbeving is allang begonnen in de lichamen van de omwonenden 
met straks als toetje; de voorspelde Drentse aardbeving! 

Aangezien mijn situatie urgent is, kunt u vast begrijpen dat ik binnen 14 dagen 
een antwoord van u verwacht. 
Uit uw antwoord zal ik uw keuze kunnen vernemen, mijn dank hiervoor. 

Vriendelijke groet, 

Lianda van Velzen 

Alsmede geldt deze klacht namens Robbert Huijskens 
beide wonende aan de Lindelaan 18 te EEN. 

 


