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Gemeente Noordenveld
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9300 AC Roden
Betreft uw brief 20 mei jl.
Geachte Burgemeester & Wethouders gemeente Noordenveld
alsook de leden van de Gemeenteraad Noordenveld,

Hartelijk dank voor het op schrift stellen van uw keuze als antwoord
op mijn brief van 10 mei jl. met uw antwoord heeft u uw gezicht als
gemeente Noordenveld duidelijk laten zien.
Het betreft een voorspelbaar antwoord, een algoritme-tje.
Ook zeer bedroevend, in Westfriesland waar ik geboren ben zouden ze
uw antwoord betitelen met; ‘om te janken!’.
Andere feiten die op uw bestuurlijke keuze in ‘uw lege brief’ passen
zijn o.a het afschuiven van uw plichten als gemeente het neerschrijven
van een leugen het verschuilen achter geen verantwoordelijkheid
nemen het niet kunnen lezen op inhoud het ontkrachten van de
inhoud en het niets doen met de feitelijke inhoud kortom het ‘talk to my
hand’ gedrag een gedrag dat helaas ‘hand over hand’ toeneemt.
Mijn motivatie op deze feiten vindt u verderop in deze brief met
bijbehorende bijlage Zienswijze/Bezwaar.
Dinsdag 14 mei jl. te Norg de informatie-avond betreffende uitbreiding
opslag capaciteit UGS Norg georganiseerd door de NAM/Koninklijke
Shell.
Woensdag 22 mei jl. de aardbeving 3.4 in Westerwijtwerd te Groningen.
Ik vraag me af, het antwoord weet ik al hoor, had u mij eenzelfde
antwoordbrief gestuurd als mijn voorgaande brief later bijvoorbeeld
op 23 mei was gedateerd?
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Wist u dat de bezoekers van de informatie-avond veelal boos zijn over
de desinformatie die hen verteld wordt zij geloven de NAM/Koninklijke
Shell niet meer.
Wat doet u voor uw burgers in uw gemeente beste Burger-vader… :
weer afschuiven meedoen met het bedrijfsleven ogen sluiten…
Uw kopje ‘metingen door de NAM.’
Allereerst kan de NAA (Noordelijk akoestisch adviesbureau) geen 100%
onafhankelijk advies voor de NAM uitvoeren dit eenvoudigweg doordat zij
in opdracht van de NAM werken en door hen betaald worden vergelijk
het met de de slager keurt zijn eigen vlees.
Desondanks heeft de NAA zich wel rechtschapen gehouden door de
activiteiten van de UGS Norg/NAM en de door ons voortdurende zware
LFg overlast wél degelijk te relateren aan de fornuizen (twee stuks) op
het terrein van de UGS Norg/NAM achter ons huis hiermee is de bron
van de overlast tijdens de meeting door de NAA bewezen.
Heeft u uw huiswerk niet gedaan (blz15 NAA Rapport 31 januari 2019) of
wilt u zich blijvend verbergen achter uw hand Burger-vader.
De ontmaskering van de antieke DbA curve en zelfs de ISO vastgestelde
DbA standaard vergt misschien iets te veel van uw zelf-nadenken of is
het juist de sluier van de ‘mollen’ onder ons u weet wel de mensen die
geldelijke- of machtsbelangen hebben die op u drukt….
Uw kopje ‘Bevoegd gezag’.
Dank u wel voor het plichtmatig doorzenden van mijn brief 10 mei jl.
naar het SodM dit zoals ik u al eerder heb geschreven ontslaat u
echter niet van uw verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een
gezond woon- en leefmilieu voor de inwoners van uw gemeente.
De veroorzaker van de zware LFg overlast bevindt zich binnen de
grenzen van uw gemeentegrond waardoor u wel degelijk bevoegd bent
om tenminste uw bezorgdheid inzake de bedreiging van de
volksgezondheid in te dienen als bestuurders van de gemeente
Noordenveld sterker nog u hebt uw plicht hierin aantoonbaar nagelaten.
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Als inwoner van de gemeente Noordenveld vraag ik niet meer maar eis ik
dat u College van B & W en de Gemeenteraad uw plicht alsnog nakomt
van uw betreffende correspondentie ontvang ik graag een kopie.
Of is de grond waarop het bedrijf UGS Norg NAM/Koninklijke Shell staat
onschendbaar gebied binnen in uw gemeente…
Uw kopje ‘Doorzendplicht’.
Het door u doorschuiven van mijn voorgaande brief 10 mei 2019 naar
het SodM en vervolgens zelf niets met de inhoud doen verwijst naar het
afschuif-gedrag het verschuilen en het plichtmatig niet zelf-nadenken
van uw gemeentelijke bestuurders.
U weet donders goed dat mijn brief daarna weer wordt doorgestuurd
naar de Koninklijke Shell de eigenaar van het bedrijf UGS Norg met de
vraag of zij er álsjeblieft naar willen kijken… dit is mij ook zo bevestigd.
Uw losse regel aan het einde van uw brief
toont ondubbelzinnig uw onwillige houding om maar enigszins iets met
de inhoud van mijn schrijven te willen doen.

VERKRACHTING EN MARTELING

Ik mag stellen dat u ruimschoots op de hoogte bent gesteld betreffende
de gezondheid ondermijnende zware LFg-energie-druk overlast die 24/7
ongevraagd tegen de wil voor hen merkbaar of onmerkbaar
de lichamen binnendringt bij een deel van de inwoners van uw
gemeente en dat deze zware LFg-energie-druk golven overlast
veroorzaakt wordt door de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf UGS Norg
NAM/Koninklijke Shell op het grondgebied van uw gemeente
Noordenveld dit maakt u bij uitblijven van uw ingrijpen automatisch
medeplichtig aan het toestaan van de massale verkrachting van uw
medeburgers door deze zware LFG-energie-druk golven.
UITZONDERINGSPOSITIE

De UGS Norg van de NAM Koninklijke Shell is een bedrijf op Nederlands
grondgebied met bedrijfsactiviteiten waarvan slechts een heel klein
gedeelte werkelijk voor de behoeften van de Nederlandse bevolking blijkt
te zijn dit kleine gedeelte fungeert als een dekmantel voor de werkelijke
handel die o.a. door de UGS Norg gesluisd wordt bevestigd door een
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voormalig NAM medewerker de doorsluis-gashandel genereert
inkomsten die niet ten gunste zijn voor het Nederlandse volk integendeel
wij betalen hoge prijzen voor het gas in de huishouding met een extra
opgelegde heffing van €30,- voor ieder huishouden en
de grote grap dat we van het aardgas af moeten en verplicht aan het
ondoordachte warmtepompen plan worden gezet dat een woud van
LFG genererende drukgolven over ons heen stort het gas uit de
Nederlandse bodem wordt al jaren onderhands verkocht ten koste van
de huizen mensen de grond en uiteindelijk het land Nederland.
Elk ander bedrijf in Nederland zou gesloten worden zelfs al bij een
vermoeden dat haar bedrijfsactiviteiten de veiligheid van de gezondheid
van de de omwonenden in gevaar brengt en zeker als er activiteiten
plaatsvinden die het daglicht niet verdragen kunnen en u geachte
Burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden van de gemeente
Noordenveld staat toe dat dit iedere dag doorgaat ik vraag me
werkelijk af of u uw functie en plicht nog wel serieus neemt of bent u
ook een beetje dom zoals Maxima de koning betitelde…

IN GEBREKE STELLING COLLEGE B &W EN DE GEMEENTERAAD NOORDENVELD

Let er op om mij/ons weg te zetten als vervelend of erger is het
omdraaien van de zaken als burger heb ik de plicht de gemeentelijke
bestuurders in de gemeente waar ik woon te wijzen op hun gedrag
dat zichtbaar wordt/is in hun handelen én hun bewust niet-handelen
en zoals ik nu en in mijn vorige brief heb verwoord en onderbouwd stel ik
u College Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad
van gemeente Noordenveld in gebreke en eis daarom een gedegen
opbouwend en vooral eerlijk antwoord van u waarin u uiteenzet welke
stappen u doet om de inwoners van uw gemeente een gezond woon- en
leefmilieu met betrekking tot de LFG overlast veroorzaakt door het bedrijf
UGS Norg NAM /Koninklijke Shell zoals door mij/ons omschreven
garandeert.
Als toevoeging op mijn onderbouwing vindt u hieronder onze Zienswijze /
Bezwaar inzake NAM Staatscourant 2019 nr. 23189 25 april 2019 plus
de bijbehorende twee bijlagen die wij hebben ingediend met daarbij nog
drie web-links naar visuele en auditieve online bestanden .
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Deze briefwisseling (brieven gedateerd op 10, 20 mei en 6 juni 2019)
is per email aan de Volksvertegenwoordigers van de Gemeenteraad
Noordenveld plus de Griffie verzonden tevens is de correspondentie
zichtbaar op de website narcistenbuster.nl
Graag verneem ik van u wanneer deze brief in de Gemeenteraad wordt
behandeld en wij verwachten daarvoor vanzelfsprekend te worden
uitgenodigd.
Vriendelijke groet,

Lianda van Velzen

Robbert Huijskens

P.S. O ja, zend u deze brief met bijlagen ook weer door aan het SodM…
hoeft niet hoor zij zijn allang op de hoogte gesteld.

Bijlagen behorende bij deze brief
Zienswijze Bezwaar inzake NAM Staatscourant 2019 nr. 23189 25 april 2019
Rapport NAA - 5955 Geluidsmetingen LFG Lindelaan 18 te Een
StatLine - Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik
Brief 10 mei 2019 Lianda van Velzen
Brief 20 mei 2019 Burgemeester van de gemeente Noordenveld

Weblinks behorende bij deze brief
https://www.narcistenbuster.nl/de-aardgas-en-klimaat-leugen/
https://www.narcistenbuster.nl/gemeente-noordenveld-2/
https://www.youtube.com/channel/UCOl54uPKORITp8IXDT58XGg/videos
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