
De Rechtspraak 
ruwe versie kortgeding 

eisers 
R Huijskens & CAM van Velzen 


gedaagden 

Burgemeester & Wethouders Gemeente Noordenveld


spoed eisend kortgeding inzake te stellen voorlopige voorziening a b c   	 	 	 

a 	 per direct met terugwerkende kracht opheffen van de opschorting annex stopzetting 	 	
	 bijzonder bijstand zelfstandigen 2004 vanaf 1 oktober 2019 	 	 

b 	 vergoeden extra onkosten overlevingsunit (camper) vanaf 23 september 2019 tot 	 	
	 definitieve andere passende Laag Frequent vrije huisvesting en schadevergoeding verlies 	
	 investeringen huidige BRP locatie 

c 	 opleggen aan de gemeente Noordenveld per direct te gaan handhaven inzake de staande 	
	 laag frequent overlast door-van de UGS-Norg	 


naar mening van eisers zijn onderliggende misdaden door gedaagde partij gepleegd aan de orde


artikel 365 Wetboek van Stafrecht

ambtsmisdrijf

de ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen   niet te doen of te dulden


artikel 302 wetboek van strafrecht 

mishandeling

hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt   wordt   als schuldig aan zware 
mishandeling


artikel 162 burgerlijk wetboek 

onrechtmatige daad

hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt   welke hem kan worden toegerekend

is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt   te vergoeden

als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in 
strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk 
verkeer betaamt    een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond

een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend   indien zij te wijten is aan zijn 
schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor 
zijn rekening komt


R Huijskens	 

bsn nr 032688490

brp Lindelaan 18 9342PL Een


CAM van Velzen

bsn nr 187580340

brp Lindelaan 18 9342PL Een


de spoedeisende reden voor een kortgeding is dat naar de mening van eisende partij de 
bijstandsuitkering door de gedaagde partij is opgeschort en inmiddels ook is gestaakt middels 
ambtelijk machtsmisbruik welks te maken heeft met een complex van feiten    eisers zullen zonder 
de bbz bijstandsuitkering al spoedig op straat komen te staan   hetgeen kennelijk de bedoeling 
van de gemeente Noordenveld lijkt te zijn   daar de ontstane situatie veroorzaakt wordt wegens 
het bewust weigeren de wettelijke zorgplicht door de gemeente Noordenveld jegens eisers uit te 
voeren


eisers zullen een en ander ter zitting met een pleitnota bepleiten
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vanwege deze genoemde complexiteit die constant over gedragskenmerken versus de wet en 
achterliggende verborgen importantie gaat    verzoekt eisende partij voor behandeling van het 
kortgeding door de meervoudige kamer   en wel door drie senior rechters

dit verzoek zal de behandelende griffier wel duidelijk worden bij de voorbereiding van dit 

kortgeding en doornemen van de complexiteiten


eisende partij is zich er terdege van bewust dat de uitspraak binnen dit kortgeding niet zal gaan 
over de feiten van de bedoelde complexiteit    maar     zonder de complexiteit der feiten kan de 
rechter nooit onafhankelijk onpartijdig rechtspreken en inzake voorlopige voorzieningen vonnis 
wijzen want de ontstane impasse ligt ingebed in die complexiteit der feiten


daar binnen de wetgevende rechtsprekende macht coma-s als punten worden gebruikt schrijft de 
eisende partij zonder punten en coma-s

de feiten der complexiteit betreffen   de achtergrond    bij het gevraagde oordeel van de 
rechtspraak


eisers willen De Rechtspraak wijzen op hun afgelegde ambtseed die naar inzicht van eisers 

een spagaat is

Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten 
zal onderhouden en nakomen. 
Ik zweer/beloof dat ik mijn ambt met eerlijkheid, nauwgezetheid en onzijdigheid, zonder aanzien 
van personen, zal uitoefenen en mij in deze uitoefening zal gedragen zoals een goed rechterlijk 
ambtenaar betaamt. 
 
De onderliggende vraag is namelijk of rechters de monarchie toebehoren en de democratie fake is 

of dat de democratie nog écht is    deze zaak in kortgeding of reguliere zaak zal dat gegeven gaan 
betonen


eisende partij maakt geen gebruik van een betaalde advocaat

eisers zijn hun eigen raadslieden en beroepen zich inzake op artikel 17 van de grondwet

 

aa	 gezien de complexiteit en op basis van ervaringsdeskundigheid verzoekt eiser om een 	 	
	 zitting om 13.00 uur

	 eiser Huijskens heeft als ondernemer tot medio 2017  zestien jaren voor rtv Drenthe 	 	
	 gewerkt en heeft zeer geregeld als cameraman in de meervoudige kamer te Assen 	 	
	 opnamen gemaakt 

	 eisers wensen bij behandeling van het kortgeding gelijk te beginnen te pleiten met de 	 	
	 rechters eerst bekend te maken met de kern van het probleem   namelijk de ernstige de 	
	 gezondheid schadende  staande laag frequent hertz druk golven die sinds medio juli 	 	
	 augustus 2018 in en rondom hun vaste brp woonstede heersen 

	 eisers zullen    zoals ook gebruikelijk bij opname voor rtv Drenthe   om 12.30 aanwezig zijn 	
	 om hun laptop en audio demonstratie apparatuur in gereedheid te brengen

	 

	 eisers zullen ook een medisch demonstratie instrument van Nederlands fabrikaat bij zich 	
	 hebben   een Endomed 404 van Enraf Nonius   dat is een fysiotherapeutisch apparaat 


bb	 tevens verzoekt de eisende partij dat de video-monitoren van de rechtszaal gebruikt 	 	
	 kunnen worden om de overlast wetenschappelijk mee in beeld te kunnen brengen 

	 eisende partij zal van te voren contact op nemen met de griffie om een en ander van 	 	
	 tevoren met een bode te kunnen testen

 

cc	 eisende partij verzoekt om reden van   ervaringsdeskundigheid met algoritmisch herhaalde 
	 justitiële corruptie    toestemming de zitting integraal in audio te mogen opnemen

	 audio aftak zijn aanwezig dus eisers maken hier geen bezwaar tegen 

	 een weigering door De Rechtspraak dan wel de gemeente Noordenveld zou ongepast zijn 	
	 daar burgers er vanuit mogen gaan dat beide overheidspartijen in basis toch rechtschapen 
	 dienen te handelen en dus ook niets te verbergen kunnen hebben binnen een vrije 	 	
	 democratie
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deze   aa bb cc  weigeren toe te laten door De Rechtspraak betekent bij voorbaat corrupte 
rechtspraak en derhalve het faillissement van De Onpartijdige Onafhankelijke Rechtspraak want 
dan hakt De Rechtspraak van tevoren al de helft van het weegschaaltje van Vrouwe Justitia af


legenda ruwe verzie kortgeding 

de complexiteit 

	 eisers gaan nu eerst vanaf pagina    drie   t/m pagina 32 de achtergrond van de 	 	 	
	 complexiteit weergeven


	 de opschorting bbz uitkering participatiewet 2004 

en uitwerking eis tot herstel met terugwerkende kracht  

	 eisers zullen vanaf pagina met bijgevoegde producties de reden achter de 	 	 	
	 opschorting van de bbz uitkering   en de naar mening van eisers zelfs strafrechtelijke 	 	
	 misdragingen door de gemeente Noordenveld duiden


	 eisers doen geen aangifte tegen de gemeente Noordenveld omdat naar eisers gebleken is 	
	 bij de politie aangifte te doen tegen de overheid onmogelijk is vanwege de reeds bewezen 	
	 heersende interne mores binnen de rijksoverheid   	

	 de mores is de alom heersende interne corruptie binnen de overheid en justitie 


de complexiteit 

eisers hebben beiden zware langdurige huwelijkse levenservaringen met zware narcisten dan wel 
psychopaten   opgeteld wel  zestig jaren


Huijskens heeft daarbij nog een misbruik verleden inclusief kinderarbeid met/door narcistische 
ouders van zo’n 27 jaren    dat geeft opgeteld wel    zevenentachtig jaren


Huijskens heeft een schat aan journalistieke ervaring van sloppenwijken wereldwijd tot politiek 
Den Haag  van met een onderbreking  wel zo’n vijfendertig jaren   dat geeft opgeteld wel 

honderd en tweeëntwintig  jaren


Huijskens heeft nu drieëntwintig jaren ervaringen opgedaan met het heersend narcisme    de 
mores   de corruptie   binnen justitie Nederland     dat geeft opgeteld wel honderd en vijfenveertig 
jaren


Huijskens heeft tot medio 2017  zo een tweehonderd en tweeëntwintig lange levensverhalen 
opgenomen voor herinneringscentrum kamp Westerbork waarvan zo’n drieëntachtig stuks voor 
het Indisch herinneringscentrum waren   verhalen doorspekt met misbruik moord manipulaties 
martelen verkrachten perversies en vertellingen over Duitse en Japanse perverse machthebbers 
die machteloze mensen met plezier vernederden en afmaakten


dat zijn opgeteld meerdere levens ingedikt in de levens van twee personen vol met opgedane 
ervaringsdeskundigheid inzake doorgeslagen narcisme en psychopathie


kom na al deze levenservaringen bij eisers aan met narcisme vernederingen machtsmisbruik 
misbruik manipulatie en andere algoritmische perverse gedragingen die behoren tot het 
doorgeslagen narcisme kom je  juridische Rambo Robbert Huijskens tegen


om de huidige zaak te kunnen duiden dient De Rechtspraak de achtergronden te kennen
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eigen trefwoorden register van Natsi gedragingen der Nederlandse overheid samengesteld uit delen van de 
complexiteit a tot en met g wordt Nasdic 
psychisch gestoord 

ernstige corruptie

niet willen luisteren

blinde verhoren

kokervisie

manipulaties

de corrupte mores

machtsmisbruik

kinderporno

narcismen

de waarheid versluieren

de raad van state corrupt als onderbouwd feit 

nepotistisch machtsmisbruik

ernstige privacy schending

psychisch verkrachten verdachte middels nodeloze diepe vernedering 

geen reden tot consensus noch correctie wordt toegepast

strafbaar feiten benoemd in de wetboeken van strafrecht

mensen ontdoen van hun waardigheid

de medemens als een minderwaardig primaat zien

ambtelijke dwang

misdragingen-misdaden worden niet bij de echte naam benoemt

selectief manipuleren der waarheid 

narcistische dictatuur - Nasdic

geen daden uit compassie en/of empathie met een onderliggende agenda salamitactiek


complexiteit a 

aa	 Huijskens heeft in 1996    tijdens de Marc Dutroux periode    een valse zedenaangifte over 	
	 zich heen gekregen 	 

	 PL 0310/96-401961-6	 R Huijskens   21 mei 1957 Breda   

	 PL 0310/96-115465-6	 A H   4 december 1953 te A     ex echtgenote van 


	 zittingsdatum meervoudige kamer Assen 21 mei 1997  13-00 uur 

	 aanwezige spelers zijn 

	 valse aangeefster R B

	 aanstichter valse aangifte J B  en pleger ondersteunende valse aangifte broer van R B 

	 officier van justitie

	 griffier

	 verdachte Huijskens

	 verdachte   heden ex    echtgenote A H

	 twee Drentse strafrecht advocaten P v D & H P

	 een gerechtspsychiater

	 een gerechtspsycholoog

	 een klas vol toeschouwers op de publieke tribune

	 drie rechters


	 Huijskens had er toen nog geen idee van dat zijn partner een psychopaat was die er zware 
	 narcistische handelswijzen op na hield  voor zover Huijskens dat weten kon   echter geen 	
	 kind kwaad deed 

	 Huijskens werkte als cameraman ook voor de Evangelische Omroep en de zaak lag 	 	
	 gevoelig en werd door het openbaar ministerie buiten de media gehouden

	 de valse aangeefster had op advies van haar broer een aangifte gedaan die zo bizar was 	
	 waarin zij allerlei dingen tussen minderjarig en meerderjarig door elkaar heen had 	 	
	 gehusseld     had toen recherche tijdens detentie van Huijskens terug gingen naar 	 	
	 aangeefster en haar broer 	 vielen beiden door de mand    dat is dossier kennis

	 valse aangeefster had als jong volwassen meerderjarige bijna 20 jarige vrouw    
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	 om wat voor reden dan ook    bepaalde behoefte gekregen waarbij zij de 	verdachte alle 		
	 kanten op had gemanipuleerd     Huijskens behield ondanks dat het door 

	 R B gewenste geen enkele strafbare grens betrof echter eigen grenzen en rekende nadien  	
	 vanwege    achteraf bekeken     borderline gedragingen van R B   schriftelijk met 

	 R B haar dubbel gedrag af wegens 	 haar misbruik manipulaties

	 valse aangeefster was dusdanig manipulatief dat mogelijk gesproken dient te worden van 	
	 een of andere psychische afwijking

	 

	 toen gaande het justitieel onderzoek bleek dat er bij verdachte Huijskens geen sprake was 	
	 van brandkasten vol kinderporno   er überhaupt geen sprake was van welke kinderporno 	
	 dan ook    plus dat beide aangevers door de mand waren gevallen en daarmee dus 	 	
	 plegers van valse zedenaangifte waren geworden lag er een probleem voor het openbaar 	
	 ministerie want    de Evangelische Omroep was reeds voor-geïnformeerd en daarmee was 	
	 de onderneming van verdachte Huijskens bij zijn grootste klant ernstig beschadigd geraakt 

   

	 Huijskens was in die tijd echter niet stabiel genoeg en werd psychisch geheel onderuit 	 	
	 geschoffeld onder de enorme druk der verhoren die een avond en vele dagen van drie 	 	
	 dagdelen per dag betroffen

	 wat Huijskens niet besefte was dat hij getrouwd was met iemand die ernstige borderline 	
	 en psychopathische volwassen perverse seksbehoeften betroffen waar hij toen nog met 	
	 geen mogelijkheid bij kon

	 erger nog   toen het openbaar ministerie dan wel de recherche zelfs eigenhandig en met 	
	 moeite kinderporno van een onschuldig kinder-videobandje maakte alsof het kinderporno 	
	 was gemaakt door Huijskens    die valse kinderporno in het strafdossier van Huijskens 	 	
	 plakte én misbruikte tijdens de verhoren van de vrouwelijke verdachte met voorhouden 		
	 van de valse kinderporno afdruk    ken jij dit   dit hebben we gevonden   dit doet jouw man 	
	 met jouw kinderen     
	 de toenmalig partner van Huijskens had zelf veel te verbergen over haar eigen verzwegen 	
	 perversies maar die hadden   voor zover Huijskens bekend noch begrepen    niets te 	 	
	 maken met strafbaarheid    de partner van Huijskens verzocht wel aan de recherche haar 	
	 man te slopen want zij geloofde de recherche   dat zouden velen doen

	 de recherche heeft toen gedurende acht dagen waarvan vele van drie perioden per dag 		
	 alle mogelijke methoden gebruikt om Huijskens psychisch te slopen

	 o a  met de verboden Zaanse-methode    manipulatie    kokervisie   machtsmisbruik  

	 en dat bewust en net 	zolang tot Huijskens een psychisch wrak was geworden

	 een van de rechercheurs zei tegen Huijskens   zo  nu ben je afgebroken   nu kan je weer 		
	 opgebouwd worden  en later thuisgebracht door de recherche   doe er je voordeel mee 
	  
	 het opgebouwde strafdossier van zo een driehonderd vijfenzestig pagina s  was een groot 	
	 smerig ransig strafdossier door niemand te analyseren dan door verdachte Huijskens zelf 	
	 die dat na de zitting op 21 mei 1997 heeft geanalyseerd  

	 het complete strafdossier kreeg Huijskens in kopie van strafrechtadvocaat H P

	 het openbaar ministerie wilde dat niet en als Huijskens dat dossier niet had kunnen 	 	
	 analyseren was Huijskens nooit achter de waarheid gekomen	 


ab	 de klachtzaak tegen de twee strafrechtadvocaten

	 eerst komt de conclusie van eis (van eiser)

	 vervolgens de conclusie van antwoord (van gedaagde)

	 daarop de conclusie van repliek (van eiser)

	 dan nog de conclusie van dupliek (antwoord gedaagde)

	 toen Huijskens een van de twee strafrechtadvocaten in zijn conclusie van repliek keihard 	
	 te pakken had schrok de Drentse deken der advocaten zo hard dat die het dossier sloot en 
	 naar de raad van discipline stuurde  

	 in die zaak   verneukte   de voorzitter  vice president rechtbank Leeuwarden R Giltay  in bijzijn 	
	 van ettelijke advocaten de zaak	 

	 daarna in beroep tegen de raad van discipline bij het hof van discipline inzake de 	 	
	 handelswijze van de raad van discipline 

	 Huijskens won die zaak uiteindelijk omdat Huijskens het juiste antwoord gaf op de 	 	
	 strikvraag van het Hof  
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	 het hof van discipline sprak na het juist gegeven antwoord door Huijskens gelijk hun 	 	
	 oordeel op de klachtzaak van Huijskens uit   

	 dan heeft u gewonnen maar er zijn voor u geen rechtsmiddelen meer over 

	 Huijskens   	 dat hebben jullie goed dichtgetimmerd 
	 Hof   	 	 ja dat hebben wij goed dichtgetimmerd

	 Huijskens 	 dan kan ik vanaf nu zeggen en schrijven wat ik wil 
	 dat dichtgetimmerde betreft dus de corrupte mores binnen justitie Nederland 

ac	 de gerechtspsychiater voor het medisch tuchtcollege gesleept en Huijskens won die zaak

	 de gerechtspsychiater had zonder de juiste motivatie en vanuit kokervisie opgedaan door 	
	 het pervers opgemaakte strafdossier Huijskens drie persoonlijkheidsstoornis aangemeten   
	 te weten de theatrale    de narcistische     en de obsessieve   de psychiater had Huijskens 	
	 qua oordeel even vlug passend gemaakt op het corrupte pervers opgebouwde 	 	 	
	 strafdossier

	 de gerechtspsycholoog trok onmiddellijk daarna ook zijn rapportage in


ad 	 nadat dochter Huijskens aangifte had gedaan jegens de door justitie gemaakte én 	 	
	 misbruikte én verspreidde kinderporno werd die goed-geluld door een of andere procureur 
	 generaal als toegestaan uit hoofde van de ambtsuitoefening 

	 de mores en corruptie verzameld


ae	 beide strafadvocaten hadden het dossier niét met hun respectievelijke cliënten Huijskens	     
	 en zijn toenmalige vrouw doorgenomen

	 tijdens de rechtszitting stonden beide advocaten zonder pleitnota

	 over wat rechters    en officieren van justitie   en ministers en staatssecretarissen van 	 	
	 justitie   behoren te doen  wel doen  niet doen   nalaten   hoeft men Huijskens 	 	 	
	 niets meer te vertellen   veel rechters maken er qua onafhankelijke en neutrale opstelling 	
	 een grote corrupte beerput van  in belang van hen die onder de mores dienen

	 	 een rechter   drie rechters     die geen pleitnota krijgen van twee strafpleiters weten 	
	 en beseffen dan heel goed dat de verdachte dan verneukt wordt   het gehele 	 	 	
	 proces is dan 	   een farce     als rechters dan de verdachte niet op hun rechten wijzen kun 	
	 je stellen dat ook de drie rechters óf corrupt óf psychisch gestoord ZIJN


af	 de ondersteunende valse aangever J B en broer van hoofdaangever R B  heeft na die 	 	
	 affaire zelf een jaar in de gevangenis gezeten vanwege financiële oplichting van zijn eigen 	
	 familie    deze informatie heeft Huijskens van de oudere broer van beide valse aangevers

	 

	 Huijskens kan en zal binnen het bestek van dit kort geding dé ware reden van die valse 		
	 zedenzaak niet beschrijven want dan zou Huijskens de privacy van zijn ex nodeloos 	 	
	 schenden maar de psychiater    beschreven in complexiteit ac    had op één punt bijna 	 	
	 gelijk    Huijskens had een obsessie    namelijk vanuit zijn ideaal naar een goed huwelijk 		
	 snappen met wie hij eigenlijk samenleefde want zijn ex had-heeft inderdaad een obsessie 	
	 waar Huijskens álle bewijzen voor in bezit heeft    een obsessie van welke tijdens de 	 	
	 verhoren in 1996 Huijskens die obsessie kreeg toebedeeld door de koker-denkende 	 	
	 recherche    die obsessie benoemt Huijskens nu niet omdat Huijskens anders dezelfde fout 
	 zou maken als  de officier van justitie beschreven in complexiteit c   

	 

	 de sinds vijf jaar ex van Huijskens    en de valse aangeefster    en de ondersteunende valse 
	 aangever   hadden allen psychische ontwikkelingsproblemen en de ex als de valse 	 	
	 aangevers hebben los van elkaar     iedereen op het verkeerde been gemanipuleerd    

	 en van het gehele justitiële systeem    inclusief de strafrechtadvocaten    had Huijskens 	 	
	 meer kennis inzet en ervaringsdeskundigheid mógen verwachten    

	 Huijskens is toen door een team van dertien professionele narcisten waaronder ook zijn ex 
	 psychisch gesloopt   

	 de rechter-commissaris Van der Herberg en Hoofdofficier Roelie S T van Rossem-Broos 	
	 die de mentor was van de rechter ambtenaar in opleiding officier Irene C M E Meissen die 	
	 de valse zedenzaak als oefenmateriaal uitvoerde

	 het lijkt er veel op dat met name officier Meissen door het complete systeem gespaard 	 	
	 werd omdat het niet zo goed was voor haar studie punten en latere cirqculum vitae 
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ag 	 met blinde verhoren een verdachte confronteren met confronterend beeldmateriaal is 	 	
	 misbruik maken van de ook in 1996 reeds verboden Zaanse verhoormethode   als je 	 	
	 privacy gevoelig materiaal bewust en met moeite gaat bundelen dat met ander materiaal 	
	 dat absoluut niet bij elkaar hoort en dat bewust gekoppeld is dat misbruikt om een 	 	
	 verdachte psychisch mee te 	breken is dat een vorm van de Zaanse methode    dat heeft 	
	 justitie in 1996 met Huijskens gedaan   verder wijdt Huijskens daar hier niet over uit   hij 		
	 heeft echter de bewijzen die in 1997 zijn aangeleverd door de teamleider van de recherche   
	 die had zijn privé vhs band met niet strafbaar privacy gevoelig materiaal van verdachten in 	
	 zijn bureaulade achter gehouden en niet aan het dossier toegevoegd en de teamleider S N 
	 moest na aandringen door verdachte Huijskens   die vhs band op last van de officier naar 	
	 Huijskens brengen   Huijskens heeft dat bewijs 


	 selectief bevindingen vastleggen of wegmoffelen is het tegengestelde van 	 	 	
	 wat waarheidsvinding beoogd 

	 justitie heeft valse aangeefster R B nodeloos ernstig in haar privacy geschonden door 	 	
	 niet strafbaar materiaal bewust wél aan het strafdossier van Huijskens toe te voegen   

	 hetgeen een zware perversie is	 

	 exact zulk niet strafbaar materiaal had de recherche óók van de partner van Huijskens en 	
	 dát materiaal is in 1996 bewust selectief niét toegevoegd aan het strafdossier van 	 	
	 Huijskens   dat is bewuste manipulatie der waarheid

 	 hadden onderzoekers namelijk wél het verband gemaakt tussen het oudere materiaal dat 
	 de valse aangeefster betrof en het zelfs veertien dagen jonger materiaal dat de partner van 
	 verdachte Huijskens betrof en hadden ze dáárop doorgevraagd hadden ze aan échte 	 	
	 waarheidsvinding gedaan  maar de onderzoekers wisten al dat ze te maken hadden met 	
	 een valse aangifte en om schade aan het systeem in te perken werd hun doel bewust 	
	 verlegd naar het slopen van het leven van de verdachte  


	 nog een markant gewoon interessant detail is dat    even denken aan de door 	 	 	
	 Huijskens geschreven   De Crinoline     dat de naam van officier Meissen   van oorsprong	
	 Meißen is   vandaar de dubbele ss    Meißen is een heel oud Duits adelijk geslacht  


	 kernwaarden achter dit relaas dat 100% onderbouwd is

  	 ernstige corruptie   niet willen of kunnen luisteren   kokervisie   bewuste 	 	 	
	 manipulaties      blinde verhoren       corrupte  mores      machtsmisbruik    	 	
	 kinderporno       narcisme   verbanden weglaten middels het bewust en daarmee

moedwillig geen verbanden leggen     de waarheid versluieren  om systeemschade te 
beperken door het doel bewust te verleggen naar slopen leven verdachte


	 en deze gedragskenmerken zijn algoritmisch te vergelijken met de gedragingen van de 	 	
	 gemeente Noordenveld inzake de opschorting van de bbz 	bijstandsuitkering van eisers

	 

	 de enigen die in dit   complexiteit a   relaas achteraf zuiver op de graat bleken waren 	 	
	 Huijskens en de betreffende griffier die niet notuleerde dat er pleitnota-s waren 	 	 	
	 ingebracht hetgeen impliciet bewijst dat beide strafrechtadvocaten géén pleitnota’s 	 	
	 hadden bij een psychisch buitengewoon complexe zaak met een dik dossier 

  	 een goed corrupt mores voorbeeld van ronduit adelijk raio formaat

	 

	 Huijskens werd met een karakter-moord weggezet om het systeem te sparen  

 	 en de waarheid te versluieren  

dit zijn gelijke gedragskenmerken als waar het in dit kortgeding inzake de reden van 	 	
	 opschorting van de bbz uitkering van eisers ook over lijkt te gaan


complexiteit b 

	 in 2012 heeft Tristan van der Vlis een massa slachting aangericht en de media waar 	 	
	 Huijskens als ondernemer middenin functioneerde riepen het ene fake nieuws na het 	 	
	 andere als ook korpschef Letty Demmers-Van der Geest uit de provincie Zeeland die in het 
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	 programma Nieuwsuur live op de nationale televisie populistisch uitriep dat alle munitie 		
	 voortaan op de club zou moeten gaan blijven hetgeen aantoonde dat de bewuste 	 	
	 korpschef als woordvoerder van de gezamenlijke korpschefs geen idee had waar zij het 		
	 over had 


	 Huijskens had net zijn website www.hoeDENKik.nl online staan en schreef over de 	 	
	 slachting die Van der Vlis had aangericht en dat de verantwoordelijke de politie was 

	 	 ja   daarvoor dien je kennis te hebben over de wetten en regels en je inderdaad in 	
	 redelijkheid dient te baseren op controleerbare feiten 


	 korpschef Demmers vloog op de tv de bocht uit met haar stellingname want Huijskens 	 	
	 schoot bijvoorbeeld met een antiek enkelschots geweer waarvoor je alleen thuis in alle 	 	
	 zorgvuldigheid de munitie kunt vervaardigen


	 Huijskens stuurde een brief naar de bewuste korpschef en wees haar op haar bestuurlijke 	
	 verantwoordelijkheid en verzocht de korpschef geen nonsens te spuien en Huijskens had 	
	 gelijk

	 korpschef Demmers gaf de politie Frieslân opdracht het verlof van Huijskens in te nemen 	
	 en diende daartoe een motivatie te schrijven waarbij de politie de onwaarschijnlijkheid van 	
	 die kinderporno motiveerde en die wegzette als nonsens van en door Huijskens en dus 		
	 was Huijskens een gevaar voor de samenleving   

	 vrouwe justitie werd toen zwaar in de voet geschoten door Korpschef Demmers en haar 	
	 narcistisch machtsmisbruik in combinatie met haar beschermen van de geldende interne 	
	 corrupte mores binnen het rechtssysteem kwam ten volle glorie in beeld 

	 

	 dreigementen door de officier van justitie volgden

	 die dreigementen werden echter stilzwijgend ingetrokken want Huijskens had bewijsbaar 	
	 gelijk


	 na een dubbel kort geding waarbinnen de justitiële kinderporno voor de zóveelste keer in 	
	 de doofpot werd gestopt werd het een hoger geroep tegen de inname van het wapenverlof

	 de bestuursrechter sprak uit dat Huijskens terecht zijn wapenverlof kwijt was omdat hij 	 	
	 schreef en de bewuste rechter  datgene wat Huijskens geschreven had niet inhoudelijk zou 
	 wegen

	 de heersende corrupte justitiële mores in volle glorie zichtbaar

	 de vrijheid van meningsuiting artikel 7 grondwet werd Huijskens daarmee ontnomen

	 

	 dat werd Raad van State en ook zij veegde de hele zaak op corrupte wijze onder het tapijt

	 pas in 2019 deed de Hoge Raad uitspraak dat de politie verantwoordelijk was voor het 	 	
	 bloedbad aangericht door Tristan van der Vlis  tja  Huijskens wist dat dus al een maand na 	
	 de gebeurtenis en als burger-journalist dat publiceren waarmee je de corruptie van de 	 	
	 overheid in de schijnwerpers zet  wordt je in Nederland bestraft 


	 na de uitspraak van de Raad van State    alwaar Huijskens maximaal vijf minuten mocht 	
	 pleiten van die criminele organisatie    lag de uitspraak al uitgewerkt klaar

	 	 de Raad van State vond namelijk dat de rechter in hoger beroep de inhoud	 	
	 helemaal niet behoefde te beoordelen   oftewel de bestuursrechter had het pad van de 	 	
	 weegschaal verlaten en handelde naar eigen onaantastbare bevindingen hetgeen de Raad 	
	 van State goedkeurde 

	 daarop heeft Huijskens de Raad van State aangeschreven dat de Raad van State corrupt 
	 is en niet dat Huijskens dat ventileerde als een uiting maar als onderbouwd feit 

 	 de Griffie van de RvS stuurde een briefje terug dat de zaak was afgesloten   alsof dat 	 	
	 Huijskens nog niet was opgevallen


	 een grote corrupte bende van nepotistisch machtsmisbruik 
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complexiteit c 

	 als cameraman voor rtv Drenthe stond Huijskens in de brandstichting-zaak L de V   	 	
	 meervoudige kamer te Assen

	 in die ochtend had de abc moord gediend


	 tijdens de zitting was de advocaat van de verdachte L sterk bezig en veegde de vloer 	 	
	 aan met het openbaar ministerie


	 de officier van justitie haalde in tweede termijn uit en om haar gelijk te krijgen ging de 	 	
	 officier vanuit haar emotie zwaar over de grens van de betamelijkheid en verkrachtte de 	
	 officier de verdachte tijdens de openbare zitting psychisch tot op het schaambeen van de 
	 verdachte    dat ging Huijskens door merg en been

	 

	 de officier ging zó zwaar óver de privacy van de verdachte heen dat iedereen stil viel en 	
	 de verdachte in de ontstane stilte vanuit emotioneel verweer iets uitriep dat Huijskens nu 	
	 niet herhaalt maar Huijskens wel weer de tranen en woede voelt

	 wat een nódeloze emotioneel ongecontroleerde diepe vernedering van een verdachte


	 Huijskens heeft de advocaat  én De Rechtspraak én het Openbaar Ministerie én de 	 	
	 korpschef Nathalie Kramers top vrouw    én officier van justitie Eva Kwakman een 	 	
	 gezamenlijke pittige privé brief gestuurd 

	 de keer dat die officier Huijskens weer in de meervoudige kamer tegenkwam raakte zij 	 	
	 geheel van haar apropos en moest de rechter haar even in het spoor terug krijgen    

	 die brief was geschreven door juridische Rambo   


complexiteit d 

	 voormalig vaste klant van Huijskens was rtv Drenthe

	 het bovengemiddeld narcisme binnen die organisatie nam een sprint    ook ten tijde van  	  

	 complexiteit e

	 er werkte een tussenmanager die letterlijk de buurman was van nationaal 	 	 	
	 herinneringscentrum Kamp Westerbork    het HCKW 

	 

	 de bovengemiddeld narcistische gedragingen van die tussenmanager werden onhoudbaar 

	 eerst jegens Van Velzen en daarna jegens Huijskens    Huijskens kon niet anders dan zijn 	
	 werkzaamheden voor rtv Drenthe resoluut te beëindigen   mede omdat de heersende 	 	
	 narcistische mores binnen die organisatie enorm bleek te zijn  er er in de top geen reden 	
	 tot consensus bestond noch correctie werd toegepast jegens deze ontspoorde 	 	
	 tussenmanager    ook de raad van toezicht deed niets   er heerste intern dus ernstige 	 	
	 mores  
	 hetgeen weer overeenkomsten heeft met de reden waarom eisers inzake het 	 	 	
	 opschorten van hun bbz uitkering niet meer eerst de moeite hebben genomen een klacht 	
	 in te dienen bij de klachtencommissie van de gemeente Noordenveld omdat ook aldaar de 
	 mores heerst 

	 

	 mensen met deze vorm van vervormd gedrag zuigen ook nog eens de energie uit de ander 
	 zoals bloedzuigers dat doen met het bloed van die zij als prooi vinden

	 dit soort gedrag    mits vast te stellen over een tijd met herhaalde kenmerken     vallen 	 	
	 onder de   DSM   dat is hét handboek voor de classificatie van psychische stoornissen 	 	
	 


complexiteit e 

	 tijdens de verhoren beschreven in   complexiteit a    zei de recherche al tegen Huijskens 	
	 dat zij vonden dat Huijskens geheel volgens het boekje dacht inzake zuivere normen en 	 	
	 waarden 
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	 ondanks dat zette de recherche en justitie bewust de karaktermoord op Huijskens voort en 
	 onderzochten zij niet de perversiteiten van de valse aangevers en de perversiteiten van de 	
	 vaste partner van verdachte Huijskens    Huijskens hield als trouw partner zijn hand boven 	
	 het hoofd van zijn partner   waarvan Huijskens de versluierde perversies 	  van zijn ega nog 
	 lang niet door had 

	 met ega wordt hier geduid op de echtgenote en niet op een edelgrootachtbare  
	 overigens is Huijskens binnen justitie Nederland nog geen één mens tegengekomen die 		
	 deze titel waarlijk verdiend


	 Huijskens heeft zich toen voorgenomen dat zoiets hem nooit meer zal overkomen

	 motivator daarvan is ex politieman Rene Lanceé die Huijskens nog vóór de rechtszitting 	
	 van 21 mei 1997 op Schiermonnikoog aan Huijskens enkele tips mee gaf    waaronder  	 	
	 analyseer je strafdossier daarbij is Huijskens dus een man die waar het de wet en zeden 	
	 betreft volgens het boekje was is en blijft en de mores veracht    zo moét Huijskens ook 		
	 wel zijn en blijven   want anders kielhaalt justitie Nederland hem onverbiddelijk vanuit de 	
	 heersende mores

	 Huijskens heeft vanaf ongeveer 2008-2009 opnamen gemaakt voor Herinneringscentrum 	
	 Kamp Westerbork   afgekort HCKW    en heeft ongeveer 137 getuigenissen opgenomen 	
	 van gemiddeld twee en een half uur  en soms vier uur lengte    getuigenissen langs het 	 	
	 spoor van Anne Frank 

	 Voor het Indisch herinneringscentrum   IHC   deed Huijskens dat ook nog eens als 	 	
	 vrijwilliger samen met de conservator van het HCKW  
	 83 stuks Indische verhalen inclusief 	de oorlogsmisdaden die Nederland daar heeft 	 	
	 gepleegd vanwege de grondstoffen die Nederland na de tweede wereldoorlog terug wilde 	
	 veroveren   

	 naast dat Huijskens daardoor steeds meer inzicht kreeg in de Nederlandse geschiedenis 	
	 en Nederlands handelen kwam Huijskens steeds er meer en meer achter dat de overheid 	
	 namens de Kroon niet wenst dat het Indisch verleden bekend wordt   

	 

	 wij verwijzen hier naar  productie 1	 de Constitutionele Onschendbare Crinoline Coïtus-		
	 Eroïca van Dagobert l ll lll & lV  blz 0000033 t-m 000134	 deze productie is tevens 	 	
	 gekoppeld aan   complexiteit f    want het relaas in complexiteit g 	  is dé reden dat het 	 	
	 uitzoeken en uitschrijven van De Crinoline door Huijskens überhaupt   heeft 	 	 	
	 plaatsgevonden want Huijskens begreep de reden áchter het gedrag van de 	 	 	
	 gemeente Noordenveld én de gehele overheid niet


	 Huijskens begon in de ogen van het IHC te lastige vragen te stellen inzake de opgenomen 	
	 levensverhalen want die verdwenen   gingen in de doofpot   ook ging het HCKW  zonder 	
	 dit aan Huijskens te berichten  voor de video-opnamen werken met een vaste medewerker    
	 hetgeen vanzelfsprekend hun goed recht is maar na jaren samenwerking niet netjes de 	 	
	 verhalen over Nederlands Indië moesten in de doofpot    lang verhaal

    

	 de conservator van het HCKW vroeg Huijskens of Huijskens gezien zijn schietsport 	 	
	 achtergrond de luchtpistolen    volledig legaal   van zijn overleden vader voor zijn moeder 	
	 kon en wilde verkopen    Huijskens willigde dat verzoek in

	 toen Huijskens die luchtpistolen had opgehaald zag hij thuisgekomen een app van de 	 	
	 conservator  met de tekst  ‘kun je er wat mee’  daarom groef Huijskens de rugtas van de 	
	 conservator leeg     onder de pistolen ontdekte Huijskens verstopte scherpe échte militaire 
	 munitie   

	 de conservator kende het levensverhaal van Huijskens en was-is niét dom dus die actie 		
	 stonk    ook had de conservator zijn paspoort met immigratie papiertje voor Israël in die 		
	 rugtas laten zitten zodat   Huijskens zonder het te moeten vertellen    kon snappen dat het 	
	 HCKW niet meer met Huijskens zou blijven werken   er was met de lange arm   mogelijk 	
	 de arm van Winnie Sorgdrager   ingegrepen    de conservator had mogelijk op zijn mieter 	
	 gekregen vanwege zijn uitgevoerd plan    die Indische verhalen met Nederlandse 	 	
	 oorlogsmisdaden als 	vrijwilligers    samen met Huijskens vast te leggen         

	 Huijskens heeft onmiddellijk alles dat met HCKW & IHC te maken had nog netjes 	 	
	 afgewerkt    en daags erna afstand genomen van werken voor het HCKW & IHC 
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	 het videomateriaal en de luchtpistolen met de scherpe munitie op de aansluitende zondag 	
	 op het HCKW 	kantoor afgegeven 


	 het in bezit hebben van échte munitie is een strafbaar feit in het wetboek van strafrecht 	
	 en deze situatie is    als voorbeeld    hetzelfde als je de eigen laptop voor 	onderhoud 	 	
	 wegbrengen en iemand zet er dan even stiekem kinderporno op    geeft je de computer 		
	 terug   vervolgens kan die iemand bij de politie melden dat je kinderporno op je 	 	 	
	 computer hebt staan en ben je de sjaak

	 

	 de overheid heeft Rene Lanceé in 1996 ook op exact die wijze gepoogd pootje te lichten 	
	 door toen Lanceé vanuit Leeuwarden weer in vrijheid werd gesteld hem langs de neus weg 
	 te pogen munitie mee te geven terwijl Lanceé zijn verlof op Schiermonnikoog thuis had 		
	 liggen   zonder het verlof bij je te dragen en wél de munitie onder je hebben valt ook onder 	
	 verboden wapenbezit    de politie collegae  hadden Lanceé om de hoek van het 		 	
	 politiebureau alweer kunnen arresteren wegens verboden wapenbezit en hem aldus 	 	
	 middels karaktermoord in de media kunnen gooien

	 voor de vergeetachtigen   Rene Lanceé was ook vals beschuldigd van een zedenmisdrijf 

	 Winnie Sorgdrager was ten tijde van dit voorval minister van justitie en formeel dus 	 	
	 de direct betrokkene bij de zaak Rene Lanceé    Sorgdrager is er uiteindelijk als 	 	 	
	 minister van justitie op gevallen en afgetreden   

	 Winnie Sorgdrager

	 én minister van justitie tijdens gemanipuleerde valse zedenzaak Rene Lanceé	 

	 én minister van justitie tijdens gemanipuleerde valse zedenzaak Huijskens

	 én bestuurslid Indisch herinneringscentrum IHC inclusief hun verplaatsing naar Den Haag 	
	 onder de rook 	van het hoofdkantoor van Koninklijke Shell en de woonstede van James 	 	
	 Loudon en woonstede Paleis Ten Bosch

	 én heden minister van Staat    


	 foute Japanners en Duitsers en hun wellust jegens hen waar ze de macht over hadden 

	 met vernederen van gevangenen als hun hoofdgenot    

	 alle joden die zich geheel moesten uitkleden    dan de doucheruimten in om te douchen 		
	 die gaskamers bleken       

	 of de concentratiekamp-kapper waar vrouwen hun onderkleding moesten laten zakken en 	
	 Duitse soldaten toekeken hoe de geslachtsdelen van joodse vrouwen werden 	 	 	
	 kaalgeschoren 	  

	 of Japanse kampbewakers die overleden Nederlanders middels een waterslang lieten 	 	
	 vollopen en als de lijken eenmaal opgezwollen waren sprongen ze er vanaf een muurtje op 	
	 zodat de ogen dan zo leuk uit de lijken ploften en uit de oren fonteintjes spoten

	 of Nederlandse patrouilles die werden afgeschoten door ploppers   de dode militairen 	 	
	 werd dan de penis afgesneden en met hun penis in hun monden gepropt werden 	 	
	 achtergelaten  en aldus gevonden door collega militairen 

	 mensen vernederen en ontdoen van hun waardigheid   de mens als lustobject van de 		
	 narcist   de medemens als een minderwaardig primaat van hen die de macht    of 

beter de wellust  over de andere mens heeft 


complexiteit f 
	 

	 na gedane zaken met rtv Drenthe en het HCKW heeft Huijskens een zaak van zijn 	 	
	 schoonbroer als zijn raadsman opgepakt die door zijn werkgever middels een kortgeding 	
	 werd gepoogd te dwingen om zelf ontslag te nemen en op te geven	 	 

	 de methoden die Huijskens gebruikt zijn gelijk aan de methoden die door hulpverleners 		
	 op delinquenten die in de Forensisch Psychiatrische Klinieken verblijven worden 		 	
	 toegepast   namelijk delinquenten hun misdragingen en misdaden te leren bij de echte 

naam te benoemen


	 zo heeft raadsman Huijskens het gedrag van de directe leidinggevende als ook de 	 	
	 personeelsfunctionaris terécht vergeleken met het gedrag der verhoormethoden van de 		
	 Gestapo
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	 de senior bestuursrechter en universitair docent arbeidsrecht vond dat niet zo fijn 	 	
	 van Huijskens maar kon het bij de naam noemen van waar-gedrag niet veroordelen 

	 raadsman Huijskens won de ontslag zaak 100% maar de rechter vond het nodig 	 	
	 raadsman Huijskens indirect toch even te straffen met het niet toekennen van zijn kosten 	
	 want Huijskens had de senior bestuursrechter met expertise ontslagrecht twee maal op 		
	 het verkeerde been gekregen  

	 niet omdat Huijskens dat deed maar omdat de rechter dat zélf vanuit zijn 		 	 	
	 vooringenomenheid veroorzaakte 


	 Huijskens speelt namelijk niet mee met de heersende mores 

	 ontslagzaken worden binnen de wet aanscherping poortwachter namelijk	 handjeklap 	 	
	 afgewerkt door samenwerkende advocaten en rechters zonder de inhoud van een zaak 

	 te beoordelen    

	 grensoverschrijdend narcistisch gedrag door werkgevers wordt op die wijze niet bestraft 	
	 met een rechterlijke    dan wel bestuurlijke   tik op de vingers 

	 zo ziet Huijskens dat de Nederlandse samenleving genarcistificeerd is en Huijskens geeft 	
	 dat de woorden die erbij horen 


	 aansluitend op De Crinoline kan de burger en bestuurder zich afvragen in hoeverre  binnen 
	 Nederland    inmiddels het gedragskenmerken van nazi-s is gevolgd   het gaat hier niet om 
	 het letterlijk uitmoorden van joden als tijdens WW2    maar om   gedrag zoals 

	 befehl ist befehl   en   ich habe es nicht gewußt   of het bekende  niet persé Nazi gedrag 

	 eerst schieten en dan vragen     

	 

	 in een van de getuigenissen die Huijskens voor het IHC heeft opgenomen kreeg een 	 	
	 dienstplichtig militair het militair commando van de luitenant om een gepakte plopper 	 	
	 standrechtelijk dood te schieten    de militair weigerde dit militair commando uit te voeren 	
	 omdat het een oorlogsmisdaad betrof   de luitenant zei dat de militair een militair 	 	
	 dienstbevel weigerende en de luitenant de soldaat voor de krijgsraad zou brengen

	 menig Duits Nazi militair is door oorlogstribunalen veroordeeld wegens oorlogsmisdaden 	
	 en de stelling  befehl ist befehl   was géén excuus

	 die Nederlandse luitenant zelf heeft de Nederlandse piraterij jegens Indonesië   welke de 	
	 overheid benoemd heeft als politionele acties uit hoofde van handhaving van orde en 	 	
	 behoud van goede zeden   niet overleefd 


	 de in Nederland gebezigde term   Nazi  is een verbuiging van   Natsi  op zijn Duits 	 	
	 uitgesproken   hetgeen een afkorting is van het Duitse ‘national-socialist’ 

	 je kunt stellen dat de Nazi-s enorme last hadden van bovengemiddeld narcisme   oftewel 	
	 de persoonlijkheidsstoornis narcisme welks dé brón is van álle kwaad  

	 het woord ‘socialist’  is dan een enorm    narcisme    een gaslighting zie website   want er 	
	 was en is niets sociaals aan dat nationaal-socialisme   het gebruik van het woord 	 	
	 sociaal is   een versluiering van de verschrikkelijke waarheid    net als in sociale media 	 	
	 de term  sociopaat 


	 zo kun je in Nederland inmiddels voor de aanhangers van het alom heersend narcisme 	 	
	 alsof de overheid het béste met de bevolking voor heeft terwijl het tégendeel aan 	 	
	 de horizon sluimert    hetgeen een reeds alom vertegenwoordigd overheidsgedrag is

	 	 ook veel gewone Duitse militairen waren tijdens de tweede wereldoorlog middels 	
	 narcistische allein führer indoctrinatie  gaslighting  verblind geraakt voor de werkelijkheid en 
	 gingen daadwerkelijk ook écht geloven in hun eigen goede bedoelingen    dat is nu een 		
	 kenmerk van te ver doorgeschoten narcisme  zie noord-Koréandá op website

	 	 daarom is invoeren van de term   NarDic   met daaraan de 	betekenis toekennen 		
	 van een Narcistische-Dictatuur bijna geheel terecht
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complexiteit g 

	 eiser Van Velzen heeft al heel lang de aandoening chronisch vermoeidheid syndroom

	 inmiddels weet men best wel dat fibromyalgie en meer stralingsziekten en laag frequent 	
	 overlast bestaat   de overheid wenst dat echter doelbewust stoïcijns onder de pet te 	 	
	 houden    het is geen fantasie het is realiteit en 


	 de beste term voor de verzamelde ziekten is feitelijk de Hertz Vibratie Ziekte 
	 dit vibratie fenomeen heeft zelfs hele booreilanden in de oceaan doen ondergaan omdat 	
	 de poten waarop zij stonden door vibratie van de energie die de golven erop loslieten het 	
	 eiland op termijn liet afbreken en tot zinken-ondergang bracht 

  	 als ook gebeurde dit met grote hangbruggen die door vibratie van de wind 	 	 	
	 ongecontroleerd gingen bewegen en compleet zijn ingestort 

	 als ook vrachtwagens die met harde dwarswind werden omgetrokken en andere weer niet 	
	 door de vorm van de rechte of ronde hoeken van de trailers die de trilling van de wind al 	
	 dan niet grip gaven op de  massa

	 de mens bestaat ook uit    massa   bestaande uit weefsel en vocht


	 eisers zijn in principe niet tegen de industrie noch tegen geld verdienen noch tegen de 	 	
	 energie voorziening    en ten diepste ook niet tegen de Kroon    maar als er vanuit 	 	
	 narcistische belangen  gezondheidsproblemen optreden zijn er binnen de democratie   als  
 die bestaat   wetten die de burger dienen te beschermen tegen narcistische gedragingen 		
	 of die nou van de overheid of van de buren zijn 

	 de rijksoverheid doet sinds 1997 bewúst géén onderzoek naar staande laag 	 	 	
	 frequent hertz druk golven   energie trillingen    oftewel naar datgene wat met versluierd 		
	 taalgebruik als laag frequent geluid benoemd wordt en dus ook géén onderzoek doet naar 	
	 wat voor effect dit laag frequent geluid heeft op de gezondheid van de mens   oftewel de 	
	 effecten op het volk dat leeft onder de Kroon   dit zowel op gebied van laag frequent als 	
	 ook hoog frequent gebied


	 de gemeente Noordenveld blijft volledig in gebreke waar het gaat over handhaving inzake 	
	 de staande laag frequent hertz druk golven overlast die zij zelf benoemen als laag frequent 	
	 geluid welke de UGS-Norg van de NAM en dus de Shell-Esso sinds juli augustus 2018 	 	
	 genereert   voor die tijd was het er ook wel maar niet zo extreem als sinds Minister Wiebes 	
	 vanwege aardbevingen schade en gezondheid van bevolking een rem heeft gezet op de 	
	 winning van aardgas uit het groningenveld rond die genoemde tijd  


	 Huijskens heeft onderzoek gedaan naar het uitblijven van enige actie door de Gemeente 	
	 Noordenveld en kwam op de Eed die de Koning aflegt en verwijst weer naar productie 1

	 "Ik zweer (beloof), dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de Staat, met al 	 	
	 Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de algemene en bijzondere vrijheid en de 	
	 rechten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering 	
	 van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke de wetten te 	
	 Mijner beschikking stellen, zoals een goed Koning schuldig is te doen." 

	 als je deze eed langs de analytische narcistenbuster meetlat legt én De Crinoline 	 	
	 productie 1 erbij houdt staat er de volgende kopie mét gebruikmaking van het vervangen 	
	 van coma-s met punten 

	 Dat ik met al mijn vermogen (de Staat) zal verdedigen en bewaren. 
 Dat ik de algemene én de bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderdanen zal  
 beschermen. 
 Tot instandhouding en bevordering van de algemene én bijzondere welvaart alle middelen  
 zal aanwenden. 
 Welke de wetten te Mijner beschikking stellen. 
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	 de Staat    zijn dat Nederland samen met de andere drie landen of is de Staat de Kroon 
	 wat is algemene en wat is dan bijzondere vrijheid

	 waarop duidt algemene én bijzondere welvaart 

	 welke rechten de wetten Mij toekennen

	 gelijkheidsbeginsel gelijke rechten in gelijke gevallen

	 algemene betreft kennelijk de nep-democratie

	 bijzondere valt onder het dictatorschap

	 gelijke gevallen betreft de onderdanen als bezit van de Koning en de Koning is de monarch 
	 en dat 	is synoniem aan dictatorschap en staat dus boven het gelijkheidsbeginsel


	 alle overheden dienen middels afgelegde eed trouw te zijn aan de dictator en Zijn 	 	
	 belangen en de belangen van Hun de familieopstelling  vermogen en die trouw hebben ook 	
	 de onafhankelijke neutrale rechters gezworen of beloofd

	 alle rechten van de onderdanen gaan gebukt onder de belangen van de Kroon

	 dit is de énig te bedenken en analyseren reden dat de overheid het volk gewoon laat 	 	
	 creperen onder ernstige overlast gegenereerd door bezittingen die tot het vermogen van 	
	 de Kroon behoren

	 lees vanwege deze opstelling van eisers  productie 1  De Crinoline 


eisers voegen de volgende producties in 

	 productie 2 decentrale regelgeving overheid Groningen  

	 135-136	 voorkomende geluidsniveau-s bij evenementen

	 productie 3  	 decentrale regelgeving overheid Leeuwarden 	 	 	 	 	
	 137-168	 beleidsregel geluid vastgesteld 24 april 2018

	 productie 4 	 decentrale regelgeving gemeente Utrecht    

	 169-172	 beleidsregel geluidsnormen bij buitenevenementen 2 april 2009

	 productie 5 	 decentrale regelgeving Noordenveld  

	 173-198	 beleidsregel bij buitenevenementen 2019

	 productie 6 	 decentrale regelgeving Limburg   januari 1996

	 199-214	 ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en milieubeheer


eisers voegen nu eerst producties bij inzake hun ruim méér dan een jaar gepleegde inspanningen 
jegens de gemeente Noordenveld en andere instanties middels overleggen van de schriftelijke 
communicatie met diverse betrokken partijen inzake de hen ernstige gezondheid schade 
toebrengende omstandigheden van de bewoners van de in de basis registratie personen op-
genomen bovengenoemde eisers alvorens zij inhoudelijk in zullen gaan op de producties 2 t/m 6


alle	     

productie-groep 7 	 Plaatselijk Belang 	 	 

productie-groep 8 	 Gemeente Noordenveld 	 

productie-groep 9 	 Actiumwonen 		 	 

productie-groep 10	 NAM UGS Langelo  	 	 

productie-groep 11	 SodM Minez  		 	 

productie-groep 12	 NAA	 	 	 	 

productie 13a	 	 Prof TRDJ Radstake	 	 

productie 14a	 	 Veiligheid Regio Drenthe	 

productie 15a	 	 rapport NAA 31 januari 2019	 

productie 15b		 eigen rapport 10 febr 2019	 

productie 16a	 	 Ollongren geluidsoverlast	 

productie 16b		 DbA curve afbeelding		 	 


samenvatting door eisers van producties 7 tot en met 16 

het conflict inzake de opschorting van de bbz bijstandsuitkering staat in diréct verband met de 
overlast die eisers hebben op hun brp locatie en eisers door het niet ingrijpen door de gemeente 
Noordenveld en anderen van hun brp woonstede worden verjaagd om de overlast überhaupt te 
kunnen overleven
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eisers klagen al vanaf 14 juli 2018 bij alle instanties zeven tot en met zestien waar de producties 
met hun respectievelijke sub producties over gaan   dit omdat de staande laag frequent hertz druk 
golven overlast letterlijk martelend is voor eiser Van Velzen en progressief verslechterend werkt 
voor eiser Huijskens 


overheden raken vaak geïrriteerd als je hen blijft wijzen op hun bewuste genomen actief niet 
nemen van een beslissingen-actie en aldus inzake hun bewuste keuze om niet te handelen in 
gebreke blijven jegens de burger die met dat gedrag geconfronteerd wordt 

burgers krijgen vervolgens korte lontjes en willen ambtenaren wel eens over balies heen trekken 

wie kent de SIRE televisiespot niet van de onredelijke ambtenaar met de paarse krokodil 

eisers zijn anders en vechten om te overleven 


eiser Van Velzen is in april 2015 komen wonen op Lindelaan 18 te Een 

Van Velzen voelde wel iets maar kon niet de verbinding leggen met de ugs-norg van de Shell

Van Velzen en Huijskens noemden na hun oude relaties hun brp locatie hun paradijsje

dat paradijsje veranderde vanaf juli 2018 in een martelende en hen fysiek ondermijnende hel


uit de producties zeven tot en met zestien blijkt dat ActiumWonen op verzoek van eisers gepoogd 
heeft met de gemeente Noordenveld in gesprek te komen maar de gemeente heeft actief niet 
gereageerd en stelt in de correspondentie niets te kunnen doen en schuift de verantwoordelijkheid 
door naar het SodM  

SodM en gemeente hebben wel geopperd dat er gecompenseerd zou moeten worden en eisers 
hebben alláng alles vastgelegd   véél méér dan de overheid lief is

iedereen zegt wel compenseren maar niemand doet wat

waar het duidelijk op stuk loopt is dat niemand iets doet in verband met het pogen te verzuimen 
dat er jurisprudentie ontstaat die veel geld gaat kosten en allang bekend is dat de Shell niet veel 
zin heeft in betalen omdat zij kennelijk onschendbaar zijn   productie 1 De Crinoline is hier wellicht 
interessant 


sinds het beperken van de hoeveelheid te delven aardgas vanwege de aardbevingen zijn de 
staande laag frequent hertz druk golven die de ugs-Norg produceert juist ernstig toegenomen 
hetgeen ook volstrekt strookt met de voorspelling dat de winning uit het Groningenveld al medio 
2022 gereed komt in plaats van medio 2030  

wat de gemeente Noordenveld in geval van eisers bewust dan wel onwetend verzuimd te doen is 
invulling geven aan de handreiking inzake laag frequent overlast uit 1998


de gemeente Noordenveld wijst als het ware naar SodM en hogere overheid  terwijl de SodM en 
de minister in zijn Nota van Antwoord productie 11X 443-510  en door eisers uitgewerkt in hun 
beroep tegen de beslissing van de minister productie 11Y 511-530 juist naar de lagere overheid 
wijzen


eisers denken dat weinig burgers daar nog uit komen    met een advocaat al helemaal niet meer 
omdat ze die rekening niet kunnen betalen en dan nog     maar zoals het SodM aan eisers heeft 
aangegeven is er na de algemene wetgeving inzake geluidsnormering uit 1997 een zogeheten 
handreiking laag frequent geluid overlast bovenop gegeven door de minister


LFG in Handreiking industrielawaai 
De Handreiking industrielawaai is een hulpmiddel voor overheden om te komen tot geluidsbeleid 
èn een leidraad voor het geluidsaspect van vergunningverlening. Door ingenieurs wordt de 
Handreiking veel gebruikt bij het uitvoeren van geluidsonderzoeken. 
Wat interessant is voor LFG-gehinderden, is dat deze Handreiking een aparte paragraaf (6.3.1) 
over LFG bevat. Hierin staat duidelijk beschreven dat LFG ernstige hinder kan veroorzaken, meten 
van LFG moeilijk maar wél mogelijk is en dat de gehoordrempel individueel sterk verschilt. 
Belangrijke afsluiter van de paragraaf is: “Indien aan te nemen is dat lf-geluid kan worden 
waargenomen, of indien klachten hierover worden geuit, zullen door middel van bronopsporing en 
gerichte maatregelen eventuele waarnemingen buiten de inrichting moeten worden opgelost. In de 
vergunning worden dergelijke maatregelen vervolgens als middelvoorschriften opgenomen.” 
Hiermee is duidelijk dat de vergunningverlener wel degelijk mogelijkheden heeft om overlast te 
beperken. Als gehinderde kan je, met deze Handreiking in de hand, hierop wijzen.  
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eisers willen niet alles maar wel de essentie van hun eigen onderzoeken onderbouwt tijdens de 
zitting van het kortgeding toelichten en ten gehore brengen en zichtbaar maken aan de rechters

als dat geweigerd wordt kan De Rechtspraak beter gelijk een hele touringcar rechters klaar zetten 
want wij zullen het weigeren de bewijzen ter zitting te mogen presenteren  keer op keer moeten 
wraken of De Rechtspraak gaat met de billen bloot van partijdigheid en afhankelijkheid van de 
belangen van De Kroon 


de handreiking industrielawaai stelt dat de gemeente niet de inrichting behoeft te veranderen 
maar dient wel degelijk het probleem op te lossen door tussen de inrichting en de bewoners 
maatregelen te nemen

nou is die oplossing voorspelbaar heel erg duur omdat staande laag frequent hertz druk golven 
zoals de ugs-Norg die 24/7 produceert nagenoeg niet genoeg zijn weg te nemen tenzij er een 
enorme berg aarde wordt opgeworpen met een dikte van vele tientallen meters breed  hoog  en 
lang  inclusief onteigenen van boeren etcetera

dus dan koop je bewoners uit en dat geeft jurisprudentie die de gemeente Noordenveld coûte que 
coûte wenst te voorkomen want 

wie gaat dat betalen zoek de lieve Gerritje Zalm onbevoegd ceo Shell Global   zie de Crinoline pagina 
80-81  
het gerechtshof Den Bosch zei al    já dat hebben we goéd dichtgetimmerd 
en dan komen eisers toch echt bij het Natsi gedrag der Nederlandse overheid uit


de uitgebreide demonstratie en registratie van de staande laag frequent hertz druk golven houden 
eisers gereed  inclusief pleitnota   voor de rechtszitting kortgeding


nu al wel het volgende waar door de gemeente Noordenveld niets aan wordt gedaan inzake de 
overlast voor eisers   terwijl ze het getuige hun officiële evenementenbeleid Noordenveld 
wetstechnische informatie van 8 mei 2019 wel degelijk mee op de hoogte zijn met dit verschil dat 
de gemeente Noordenveld wél rekening houdt met korte evenementen inclusief eindtijden en 
géén rekening houdt met hetzelfde fenomeen als het een koninklijk 24/7 evenement is


producties twee tot en met zes 

 uitleg productie 2 
	 voorkomende geluidsniveaus bij evenementen Groningen


aardig is het schema op pagina 1 waarin consequent de DbA norm wordt gehanteerd

de DbA normering     die zelfs wereldwijd een iso normering heeft betreft volgens eisers 
bewijsbare nonsens     

in het frequentiegebied   hetgeen een algemene benaming is voor selectieve hertz golven   gaat 
Groningen deduceren   en benoemt Groningen vijf Hertz gebieden 

31Hz-50Hz    80Hz-125Hz  160Hz-250-Hz   300Hz-500Hz  en  800Hz-1000Hz

wat mist in de opstelling van dit document is dat ze simultaan de norm zetten onder de DbA norm 
hetgeen geeft dat 31Hz tot en met 125Hz standaard minder wordt genormeerd dan waar is   
namelijk met wel 125 Hz wordt standaard -15Db gesteld en 35Hz wordt standaard  -35Db gesteld 
hetgeen niet overeenkomt met de door de gemeente Groningen gestelde beleving

het gaat in hun vaststelling om de tonen die je voelt aha we komen ergens  tonen die je voelen 
kunt zijn trillingen en hoe hard je die trillingen kunt voelen wordt bepaald door de energie die in 
die golven zitten   de DRUK die de golven op je lichaam geven


dus Groningen erkent het bestaan van power en voelen van het gebied tussen 31Hz-50Hz

dat is stap 1
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 uitleg productie 3 
	 beleidsregel geluid 2018 Leeuwarden


Akoestische factoren
1 Het geluidsniveau. Hoe hoger het niveau, hoe groter de prikkeling en de stress worden.
2 De blootstellingsduur. De hinder neemt toe naarmate omwonenden langer worden blootgesteld 
aan geluid. Voor evenementen is dit zowel de duur als frequentie waarop deze plaatsvinden. 
3 Lage tonen worden als meer storend ervaren. Daarom is bij evenementen waarbij muziek met 
veel lage bastonen wordt gedraaid, de hinderbeleving groter. 
Sociaalpsychologische factoren
1De maatschappelijke aanvaardbaarheid. Festiviteiten die een sterk maatschappelijk karakter 
hebben (carnaval, kermis en buurtfeesten) dragen bij aan de cohesie van een dorp of een wijk. 
Minder prettige bijkomstigheden, zoals hoge geluidsniveaus, worden hierbij eerder als acceptabel 
beschouwd. 
2 De voorspelbaarheid. Onverwachte of onregelmatige blootstelling aan geluid leidt tot meer hinder 
dan in een situatie waarin het optreden van geluid voorspelbaar is. 
3 Gevoel van beheersbaarheid (perceived control). Als er geen gevoel van beheersbaarheid is, 
dan ontstaat er ook steeds meer prikkeling en stress. Onder beheersbaarheid wordt verstaan; 
zekerheid over het begin en het eindtijdstip en het kunnen ontlopen ervan (bijvoorbeeld door uit 
logeren te gaan).

speciaal voor de afdeling bbz bijstandsuitkering herhalen eisers hier punt drie van 
sociaalpsychologische factoren

3 Gevoel van beheersbaarheid (perceived control). Als er geen gevoel van beheersbaarheid 
is, dan ontstaat er ook steeds meer prikkeling en stress. Onder beheersbaarheid wordt 
verstaan; zekerheid over het begin en het eindtijdstip en het kunnen ontlopen ervan 
(bijvoorbeeld door uit logeren te gaan).

twaalf dagen regeling indien het evenement een geluidsniveau heeft van 75 dB(A)* of meer en 
geheel of gedeeltelijk plaatsvindt na 19:00

de ugs-Norg overschrijdt is geen evenement maar een instelling die evenwel deze norm 
hoegenaamd 24/7 met pieken overschrijdt 


bij evenementen die daags na elkaar op dezelfde locatie plaatsvinden moet er tussen de eindtijd 
en de begintijd minimaal 8 uren zitten. Dit is een aaneengesloten rustperiode. Dit betekent dat bij 
een eindtijd van 23:00 uur op de volgende dag een begintijd van 7:00 uur mogelijk is. Is de eindtijd 
1:00 uur dan is een begintijd de aansluitende ochtend van 9:00 uur mogelijk.

maximale ontheffing 5 dagen 

Metingen in de binnenstad hebben aangetoond dat een niveau van 95 dB(C) nodig is om een 
evenement tot haar recht te laten komen. Dit is vanuit praktisch uitvoerbaarheid van beleid 
wenselijk. In combinatie met andere maatregelen ten aanzien van het beperken van de lage 
bastonen, zoals het af filteren van de 40 Hz (zie BBT, in paragraaf 4.4) achten wij deze afwijking 
acceptabel. 

Om overlast van laagfrequent muziekgeluid te beperken staan we maximaal 113 dB(C) toe front of 
house 

als eisers hun front of their house stellen op hun brp locatie hebben zij op 2600 meter afstand van 
de ugs-Norg 24/7 pieken van 80DbC staande laag frequent hertz druk golven en dat wel vlak 
gemeten want DbA is pure nonsens hetgeen eisers ter zitting zullen demonstreren
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 uitleg productie 4 
	 beleidsregel geluidsnormen buitenevenementen Utrecht


In de uitleg van de gemeente Utrecht staat een hele grote uitglijder

Bij een C-weging is de weging van de lage tonen aangepast. Deze tellen als het ware zwaarder 
mee. De reden hiervoor is dat lage tonen over een grotere afstand hoorbaar blijven, en daarmee 
overlast kunnen veroorzaken.  

de DbA weging is nonsens en afhankelijk van de gevoeligheid van ieder individu

dit zullen eisers heel eenvoudig demonstreren ter zitting 


ook stelt de gemeente Utrecht 

Bij een buitenevenement buiten de bebouwde kom mag door versterkte muziek maximaal een 
geluidsniveau van 80 dB(A) en 95 dB(C) geproduceerd worden. Dit niveau wordt gemeten op 
loodrecht 200 meter afstand van de geluidsbron, waarbij de L(eq) gedurende twee minuten wordt 
aangehouden.  

eisers komen nog op de NAA meting terug maar 

de geluidsdruk p [Pa] als ook het geluidsdruk niveau Lp [dB/dB(A)] zijn door de NAA die waren 
ingehuurd door de NAM  niet meegenomen in hun rapport 


 uitleg productie 5 
 evenementenbeleid gemeente Noordenveld 

6.3.3.1 
De gemeente hanteert geluidsnormen om de overlast van evenementen te beperken. De 
geluidsnormering is richtinggevend en dus niet allesomvattend. Immers, ook andere voorschriften, 
zoals bijvoorbeeld een goede opstelling van de speakers en het tijdig informeren van de buurt 
helpen mee om klachten over het evenement te voorkomen. 

De geluidsnorm die gehanteerd wordt is gebaseerd op de nota “Evenementen met een luidruchtig 
karakter” van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg van januari 1996. Hierin is met name gekeken 
naar het feit of er sprake is van een verstoring van de spraakverstaanbaarheid. Gebleken is dat 
met een geluidsniveau van 75 dB(A) op de gevel van de woning, je binnen nog verstaanbaar met 
elkaar kunt praten. De Raad van State acht deze norm acceptabel. 
De meeste hinder ontstaat echter door basdreunen. Om die reden is in het beleid ook een 
geluidsnorm voor lage tonen opgenomen (dB(C)-norm).  
Bij het bepalen van de geluidsnorm wordt onderscheid gemaakt in muziekevenementen 
(bijvoorbeeld Radio NL en de muziekoptredens in de Jaarbeurstent) en evenementen waarbij 
muziek een secundaire rol speelt, zoals bij een sportevenement. 

Geluidsnorm bij evenementen waarbij muziek een secundaire rol speelt: 
Het voortschrijdend gemiddelde equivalente geluidniveau gedurende 5 minuten (LAeq, 5 min en 
Lceq,5 min), veroorzaakt door de aanwezige toestellen en installaties mag niet meer dan 70 dB(A) 
en 85 dB(C) bedragen op de gevel van de dichtstbijzijnde woning/geluidsgevoelig object. 
Om gehoorschade te beperken kan bij muziekevenementen tevens een norm worden opgenomen 
die geldt bij het mengpaneel: 

Geluidsnorm bij mengpaneel 
“Ter plaatse van het mengpaneel (Front Off House) mag het voortschrijdend gemiddelde 
equivalente geluidniveau gedurende 5 minuten (LAeq, 5 min) maximaal 96 dB(A) bedragen”. 
Bedacht moet worden dat geen evenement gelijk is. Ook de evenementenlocaties verschillen. Zo 
kan de afstand tot de dichtstbijzijnde woning of geluidgevoelig object bij de ene locatie veel groter 
zijn dan bij de andere. Ook het aantal evenementen dat op een bepaalde locatie plaatsvindt 
varieert. Er kan dus reden zijn om af te wijken van bovenstaande geluidsnormen (zowel naar 
boven als beneden) en in overleg met de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe) maatwerk te 
verrichten. 
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Geluidsnorm bij muziekevenementen: 
Het voortschrijdend gemiddelde equivalente geluidniveau gedurende 5 minuten (LAeq, 5 min en 
Lceq,5 min), veroorzaakt door de aanwezige toestellen en installaties mag niet meer dan 75 dB(A) 
en 90 dB(C) bedragen op de gevel van de dichtstbijzijnde woning of andere geluidgevoelige object. 

wederom geldt hier dat de gemeente wél normen heeft voor evenementen  als je die op de 
overlast die de ugs-Norg legt  die stilgelegd zou moeten worden  maar die richtlijnen gelden weer 
niet voor een inrichting zoals de ugs-Norg  want dat is een instelling 


tevens blijkt hieruit dat de gemeente Noordenveld heel goed op de hoogte is van wat laag 
frequent problematiek doet  evenwel geeft zij géén thuis als het op een instelling van de Kroon 
gaat   namelijk Koninklijke Shell    en geeft wél thuis als het sporadische evenementen zijn 

maar ja   binnen de gemeente Noordenveld zitten dan ook enkele bestuurders die veel uitstaande 
hebben met de aardgaswinning

echter    het gapend gat in het beleid van de gemeente Noordenveld komt uit hun dichttimmer 
uitleg van de richtlijnen vanuit Limburg


 uitleg productie 6 
	 nota evenementen met een luidruchtig karakter 


op 8 mei 2019 ramt de gemeente Noordenveld er kennelijk hun mogelijk gekozen vluchtroute 
even door    zie productie 5   met als uitvlucht het omschrevene in de nota evenementen Limburg 
stammende uit 1996


kennelijk heeft de gemeente Noordenveld alleen het     wettelijk kader   aan het begin van die nota 
gelezen en de gemeente Noordenveld lijkt te menen weg te kunnen komen met het vermelde op 
pagina 4 van de originele brief en pagina 6 van de pdf   productie 6     door slechts het verschil 
tussen het wettelijk kader  

a wet milieubeheer Wm   en/of 

b algemene plaatselijke verordening  APV te gebruiken   

hetgeen een salamitactiek en narcistisch gedragskenmerk is   en slaat de gemeente de 
ministeriële handreiking inzake LFg overlast uit 1998 geheel over


eisers kregen de brief van de burgemeester en secretaris-directeur gemeente Noordenveld 
gedateerd 20 mei 2019 dat de gemeente Noordenveld niet bevoegd is en dus niets kunnen doen


wat de burgemeester en secretaris-directeur echter verzuimden en verzuimen te doen is de 
handreiking industrielawaai LFg 1998 in te zetten   de LFg overlast erkennen zij wél inzake korte 
evenementen   en inzake   zware staande martelingen door de ugs-Norg  doet de gemeente 
Noordenveld gewoon niets en aldus    zoals door eisers reeds op 10 mei 2019 geclaimd   dat de 
gemeente Noordenveld inzake hun wettelijke zorgplicht in gebreke blijft   

namelijk omdat de gemeente Noordenveld de handreiking LFg overlast 1998 gewoon naast zich 
neer te legt en zich te beroepen uit een stuk uit 1996

als dit gegeven de waarheid is    dit handelen    leven we inderdaad onder een dictatuur zoals ten 
tijde van Nicolae Ceaușescu van het communistisch Roemenië en behoren al die regels 
waaronder de handreiking LFg overlast 1998 tot de nep democratie    is onze democratie een 
keiharde fake democratie en is de burgemeester van gemeente Noordenveld de onderkoning van 
Graafschap Noordenveld met als zijn kamerheer de secretaris-directeur van de gemeente 
Noordenveld die beiden handelen naar de behoefte van allein führer de Kroon


in de handreiking staat

“Indien aan te nemen is dat lf-geluid kan worden waargenomen, of indien klachten hierover 
worden geuit, zullen door middel van bronopsporing en gerichte maatregelen eventuele 
waarnemingen buiten de inrichting moeten worden opgelost. In de vergunning worden dergelijke 
maatregelen vervolgens als middelvoorschriften opgenomen.” 
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productie 11X 

productie 11X 443-510 is de nota van antwoord van de minister van Economische zaken en 
klimaat Eric Wiebes waar diverse verwijzingen in staan inzake onze LFg overlast en wie daar dient 
in te grijpen 


Klachten over laagfrequent geluid waarvan de klager denkt dat deze door een NAM-locatie worden 
veroorzaakt, worden in eerste instantie door NAM behandeld. Indien partijen daar niet uitkomen, 
kan de klager zich tot SodM wenden. 
In het algemeen volgt uit een overleg tussen NAM en de klager dat er een geluidsrapport wordt 
gemaakt in opdracht van de klager op kosten van NAM. In het algemeen wordt daarbij ook 
gevraagd om een dagboek bij te houden om te kijken of de activiteiten van de locatie kunnen 
worden gekoppeld aan de geluidsklachten.  
NAM heeft low noise branders geplaatst op de UGS Norg om overlastklachten door laagfrequent 
geluid te voorkomen. Laagfrequent geluid wordt overigens betrokken bij de (handhaving van) de 
Wabo-vergunning, dat buiten het bereik van het opslagplan valt. 

allereerst staat hier een erkenning dat de ugs-Norg laagfrequent geluid maakt want anders zou de 
NAM geen low noise branders hebben geplaatst

ten tweede staat hier dat de handhaving valt onder de WABO

of de gemeente manipuleert of de minister manipuleert  en dan dienen zij daar samen eerst uit te 
komen in plaats van de burger qua gezondheid de dupe te laten zijn van hun manipulaties   
hetgeen een van de kenmerken van narcistisch gedrag is 


Het is aan NAM zelf om te bepalen om te reageren op berichten of bewijzen die haar worden 
toegestuurd. Het voorkomen en beperken van geluidsoverlast is geen onderdeel van het besluit. 
Geluidsoverlast is onderdeel van de omgevingsvergunning, het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente is hiervoor het bevoegd gezag.  

Het voorkomen en beperken van geluidsoverlast alsook de wettelijke DhA grenzen zijn geen 
onderdeel van het besluit. Geluidsoverlast is onderdeel van de omgevingsvergunning, het college 
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente is hiervoor het bevoegd gezag. 

De indiener claimt dat laag frequent geluid een directe relatie heeft met de hoeveelheid gas die 
gewonnen wordt. Echter zullen bij een lagere druk in het veld de compressoren harder moeten 
werken waardoor (als dit de bron is van het geluid) het geluid zou toenemen. Dit heeft echter geen 
directe relatie met de hoeveelheid gasproductie. 

tot twee maal stelt de minister dat de gemeente verantwoordelijk is iets te doen aan overlast

in de LFg overlast handreiking 1998 staat dat de oplossing dan eventueel buiten de inrichting 
moeten worden opgelost dit betekent dan weer dat de gemeente volgens WABO een enorme 
berg grond moet opwerpen en boeren moet onteigenen en als dat te kostbaar is dient er een 
andere oplossing gezocht te worden en dat kan uitkopen zijn en die uitkoop dient dan betaald te 
worden uit diverse daarvoor verantwoordelijke potjes waaronder die van de gemeente


	 productie-groep 8 

Van Menno Nienhuis gasdossier ugs-Norg van de gemeente Noordenveld & Rik Koster juridisch 
WABO handhaver van de gemeente Noordenveld hebben eisers ten laatste op 19-20 november 
2018 iets vernomen   productie 8h 243-246    zij hebben hun verantwoordelijkheid niet genomen    
of dat onder druk van b&w is gebeurd weten eisers niet

de laatste communicatie met WABO jurist Rik Koster van de gemeente Noordenveld is van 20 
november 2018 waarbij eiser aangeeft dat de overlast ondragelijk is   welks in productie 6  door de 
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inspectie milieuhygiëne wordt beschreven als onduldbaar en onduldbaar-heid welke 
persoonsgebonden is omdat iedereen inzake laag frequent golven overlast andere gevoeligheid 
heeft   hetgeen ook wordt bevestigd in productie 6


als De Rechtspraak de nota Limburg uit 1996    productie 6 199-214    goed bestudeerd staat 
daar exact in omschreven wat overbelasting met LFg met de mens doet    de gemeente 
Noordenveld beroept zich in hun besluit evenementenbeleid Noordenveld van ondertekening 
23-04-2019 productie 5   zelf op de nota van Limburg uit 1996 productie 6     en daarom duiden 
wij verder dat de gemeente Noordenveld doelbewust niet voldoet aan de wettelijke zorgplicht en 
omdat hierdoor ernstig fysiek geweld wordt toegebracht geeft dat de  wettelijk strafbare feiten 
tweede wetboek artikel 302    

de gemeente Noordenveld poogt eisers nu bewust financieel ten grond te richten omdat eisers de 
misdragingen van de gemeente Noordenveld duiden      om welke keuze dan ook laat de 
gemeente Noordenveld die actieve daad uitvoeren door de afdeling bbz-loaz en hun juridische 
kwaliteitsmedewerker   welk handelen echter volledig onder volle verantwoordelijkheid van 
burgemeester & wethouders plaatsvindt


kortom de gemeente Noordenveld faalt bewust in hun zorgplicht jegens ernstige overlast die 
veroorzaakt wordt door de ugs-Norg die midden in de gemeente Noordenveld ligt


daarbij zou een afkoop van brp bewoners minimaal zo’n € 50.000 aan verlies-schade gaan 
bedragen   nader vast te stellen door een onpartijdig taxateur 


mogelijke motivatie door-van de gemeente Noordenveld om niets te doen 
de ugs-Norg is NAM  is Shell is De Kroon en is onschendbaar

de lasten en overlast zijn top down weggezet bij de lagere overheden

als de gemeente Noordenveld toe zou geven aan de overlast van eisers zou dat een precedent 
scheppen voor meer klagers    zou ook het ontstaan van jurisprudentie betekenen    zou ook een 
aanslag zijn op de begroting van de gemeente Noordenveld

	 de heer Dirk van der Plas van Stichting Laagfrequentgeluid woont nabij de ugs-Grijpskerk 
en is 	 fysiek helemaal kapot gegaan aan de laag Frequent Hertz golven en volledig 
arbeidsongeschikt geraakt door toedoen van de gemeente die ook daar bewust niets heeft 
gedaan

eisers in deze wachten dat niet af want staande laag frequent hertz druk golven geven progressief 
ziektebeeld dat erger en erger wordt en uiteindelijk kan leiden tot de dood  zo niet fysiek dan wel 
psychisch 


productie-groep 9 

ook ActiumWonen heeft hun inzet betoond door de gemeente Noordenveld te bewegen om rond 
te tafel te gaan   de gemeente Noordenveld heeft het ook hierin af laten weten   


producties 10  11 12  15A  15B  
	 deze producties betreffen de NAM   het SodM   en het Noordelijk Akoestisch Adviesbureau    
	 onderzoek NAA en het eigen 	onderzoeksrapport van eisers 


uit deze producties wordt duidelijk dat de NAM ook bitter weinig doet en het door hen betaalde 
onderzoeksrapport van de NAA is duidelijk incompleet en gemanipuleerd

ter zitting kortgeding zullen eisers dat nader motiveren 

tevens dat het in opdracht van de NAM vervaardigd NAA meetrapport ondeugdelijk is omdat de 
NAA de DbC meting die door alle gemeenten in de producties 2 3 4 5 en 6 worden benoemd als 
dé meting om te doen inzake laag frequent en de NAA die juist achterwege heeft gelaten in hun 
onderzoek naar Laag Frequent overlast op brp adres Lindelaan 18 Een


alleen in productie 15A   pagina 648 & 650 van het NAA rapport wordt gewag gemaakt van DbC 
meting  maar dan is de meting niet nader te duiden en kan die ook niet deugdelijk zijn omdat 
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de DbA en de DbC curve er wezenlijk anders uitziet dan weergegeven op de bovenste 
voorbeelden en strookt ook niet met de andere grafieken


de DbA en DbC curve op pagina 650 slaat helemaal nergens op omdat die eventjes gemeten 
wordt tijdens opruimen 


er is geen zuivere wetenschappelijke DbC meting uitgevoerd en daarbij is een en ander pas 
wetenschappelijk als a de NAM niet op de hoogte is van datum en tijd omdat de NAM bij 
metingen het vermogen van de ugs-Norg gewoon een tand of wat lager instelt 

en het is pas wetenschappelijk als de metingen over drie verschillende dagen worden uitgevoerd

 

de DbA normering die de NAA gebruikt namens de nam is inzake LFg overlast 100% nonsens


een en ander zullen eisers op de zitting demonstreren want zonder alle informatie kan geen enkele  
rechter een neutraal onafhankelijk oordeel vellen 


de NAA heeft ook geen druk gemeten van de hertz golven die zij echter wel vermelden in hun 
legenda 


	 productie 15b 

	 betreft het eigen onderzoek vooraf tijdens en na het onderzoek van de NAA


in dat eigen onderzoek doen eisers uitgebreid verslag van de situatie en eigen opnamen


Huijskens heeft een achtergrond in de audiovisuele wereld en heeft daar simpelweg 
ervaringsdeskundigheid in en laat zich door omstandigheden van zijn leven niet meer makkelijk

beetnemen en kan dingen zowel duiden als ook laag frequent geluid vastleggen en hoorbaar 
maken


eisers hebben een veelheid aan laag frequent geluiden hoorbaar kunnen maken alsook heeft 
Huijskens de DbA normering wetenschappelijk kunnen wegzetten als internationale nonsens 
stammende uit 1933  Henry Kissinger zei het al   als je de leugen maar groot genoeg maakt 
gelooft bijna iedereen dat 


	 productie-groep 11 

	 betreft het Staatstoezicht op de Mijnen SodM-Minez


het staatstoezicht op de mijnen is op bezoek geweest en hebben een demonstratie staande laag 
frequent hertz druk golven meegemaakt en te kennen gegeven die hertz golven ook zelf te kunnen 
waarnemen

oftewel dat de beweringen van het Noordelijk Akoestisch Adviesbureau dat mensen de laag 
frequent hertz golven niet kunnen horen is ook hierbij nonsens gebleken


van het SodM hebben eisers vernomen dat de wet inzake geluidsoverlast stamt uit 1997 

de laatste handreiking stamt uit 1998 

en is ontstaan omdat er een gat zat inzake laag frequent overlast als omschreven in productie 6  
Nota van het Ministerie van volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uit 1996


1996   1997   1998

de gemeente Noordenveld heeft in hun nieuwe regeling evenementenbeleid 2019 aangegeven de 
bevindingen van de nota 1996 te onderschrijven en zij onderschrijven tevens de DbC meting om 
te beoordelen of er sprake is van Laag Frequent overlast  hetgeen zij evenwel weer volledig naast 
zich neer legt als het staande laag frequent hertz druk golven overlast betreft   dus voor korte 
overlast hanteert de gemeente Noordenveld wél normen en voor staande laag frequent golven 
overlast doet zij dat bewúst niet

met    staande   golven wordt bedoeld dat het geen overlast is als bedoeld bij evenementen maar 
overlast laag frequent golven die er vrijwel continu zijn   er dus continu staan zoals onroerend 
goed ergens staat of in evenementen-taal   een evenement er constant is als zijnde een instelling
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de gemeente hanteert de nota 1996 mét DbC meting en erkent daarmee aanverwante LFg 
overlast  

de handreiking 1998 inzake dezelfde LFg overlast legt de gemeente naast zich neer en handhaaft 
niet


	 productie 13a	 

	 dr. T.R.D.J. Radstake onderzoeker fibromyalgie afdeling reuma van het UMC Utrecht 

	 

ziekten zoals stralingsziekte  ME CVS en fibromyalgie zijn het beste zijn die te rangschikken onder 
onder fibromyalgie   en hebben een link met laag frequent geluid 


met name eiser Van Velzen heeft decennia lang officieel Chronisch Vermoeidheid Syndroom

bij Van Velzen eisen de langdurige staande laag frequent hertz druk golven hun tol door 
overbelasting en letterlijk lijden aan ernstige pijnen   ook op haar trommelvliezen en botstructuur

eisers zullen een fysio apparaat meenemen om te duiden wat laag frequent therapie doet en wat 
de gevaren zijn   zo mag laag frequent therapie slechts kortstondig gegeven worden dienen 
frequenties steeds een beetje veranderd te worden en zit er een tijdlimiet op van 20 minuten per 
keer en dat niet eindeloos 


eiser Huijskens die in zijn leven nooit laag frequent overlast heeft ervaren begint nu steeds meer 
verschijnselen te krijgen die duiden op dezelfde overlast door de staande laag frequent hertz druk 
golven geproduceerd door instelling ugs-Norg


eisers hebben gepoogd fibromyalgie onderzoekers te benaderen

bij de afdeling die volgens internet onderzoek doet op universitair werden eisers doorverwezen 
naar de reuma poli  van het Academisch Medisch Centrum Utrecht en wel naar dokter Radstake.

Dokter Radstake reageerde terug dat hij niets wist over fibromyalgie   

Tevens hebben eisers gepoogd contact te zoeken met een andere onderzoeker te Leiden die 
onderzoeker heeft nooit terug gereageerd


energie gaat verloren   wordt steeds minder   ondermijnt lichaam   bijwerkingen enorm


zoals in productie 6 door het ministerie reeds werd  vermeld gaan mensen bij ernstige overlast 
luider praten

eisers praten thuis in de huiskamer  terwijl eisers niet doof zijn  af en aan afhankelijk van de 
sterkte van de staande laag frequent hertz druk golven steeds luider tegen elkaar omdat de 
staande hertz drukgolven de balans op alle gebied ernstig verstoren   


de opgeschorte bbz uitkering participatiewet 2004 

fase 1 

noodgedwongen en nog nooit eerder nodig gehad heeft Huijskens een bijstanduitkering 
aangevraagd bij de gemeente Noordenveld   zijn energie was op en de zin in het leven werd in 
stand gehouden door de liefdesrelatie


op 26 oktober 2018 legt Huijskens het eerste contact 

er wordt al snel gevraagd om een enorme hoeveelheid informatie van zowel Huijskens als Van 
Velzen en zowel Huijskens als van Velzen zijn door de overlast situatie behoorlijk uitgeput en 
proberen eventueel zinloos werk zoveel mogelijk te vermijden als er later toch geen kans blijkt te 
zijn op een bijstandsuitkering


het contact raakt al heel snel verstoord omdat er vanuit de afdeling ISD    die de aanvraag diende 
te behandelen     niet geluisterd werd naar het verzoek van Huijskens voor nadere informatie 
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productie-groep 17 

Huijskens had ook een aanvraag ingediend waarin hij duidelijk aangaf waar zijn problemen lagen 
en Huijskens vastliep in de genarcistificeerde samenleving     die opgaaf van Huijskens was niet 
mals en heel duidelijk 

er was geen enkele ruimte voor gesprek   eerst diende Huijskens en Van Velzen een enorme 
hoeveelheid stukken te overleggen en pas dan wilde de afdeling ISD überhaupt een gesprek 
voeren 


het escaleerde zover dat Huijskens een klacht indiende tegen de ISD en wel tegen de heer Auke 
Algra van Startburo die kennelijk wordt ingehuurd door de gemeente Noordenveld

Startburo en gemeente Noordenveld leken qua belangen een beetje door elkaar heen leken te 
lopen 


dat werd de klachtencommissie alwaar Van Velzen en Huijskens  mevrouw Marleen van Zanten 
juridisch kwaliteitscontroleur van de gemeente Noordenveld ontmoette

de klachten werden besproken   de juridisch kwaliteitsmedewerker gaf nog aan dat de financiële 
situatie van Huijskens en Van Velzen precair was 

de hoorzitting verliep prima en de grieven van Huijskens en Van Velzen kwamen ook ter tafel


in het verslag van de commissie stond nog maar de helft van de zitting   de grieven werden niet 
meer benoemd   de gemeente Noordenveld had haar werk goed gedaan   en de aanvraag was 
daarom terecht afgewezen

gezien de ervaringen van Huijskens duidde dat gelijk op corrupte afhandeling met het sparen van 
de gemeente Noordenveld afdeling ISD


Huijskens heeft als ervaringsdeskundige met justitie besloten maar de wijste te zijn    het heeft 
namelijk geen zin om in een genarcistificeerd land overal tegen te vechten    en Huijskens heeft 
juridisch kwaliteitsmedewerker zelf maar opgebeld    een en ander is telefonisch besproken    ook 
de eerdere vragen van Huijskens    de telefonisch gemaakte afspraak is toen bevestigd door de 
juridisch kwaliteitsmedewerker mevrouw Marleen van Zanten


producties 17e  en verder 

de heer Auke Algra was van dossier Huijskens-Van Velzen af en mevrouw Petra Snip nam het 
dossier over

het liep toen soepeler   er diende minder stukken overlegd te worden   en al snel werd 
ondernemer Aert Schipper van ASC Aert Schipper Consultancy ingeschakeld en heeft er bij Van 
Velzen en Huijskens thuis een heel lang en goed gesprek plaatsgevonden waarin eigenlijk de hele 
situatie is besproken  als ook narcistenbuster   de Indische interviews   en achtergronden van 
beide eisers   hetgeen heeft geresulteerd in een naar mening van eisers goed adviesrapport aan 
de gemeente Noordenveld dat eisers recht deed


de gemeente Noordenveld ging gelijk akkoord en Huijskens kreeg   vanzelfsprekend met 
informatieplicht   een bijstanduitkering tot aan zijn pensioen   bij deze bijstanduitkering hoort géén 
sollicitatie plicht en dienen ieder jaar de jaarstukken overlegd te worden en de belastingaangiften 
en wordt gekeken of er verrekend dient te worden en er kwam een   gift   voor een studie voor Van 
Velzen een opleiding tot dans-coach  met vergoeding van verblijf en vervoer


daarnaast bleef echter het probleem met de staande laag frequent hertz druk golven van de ugs-
Norg bestaan en Van Velzen werd daardoor gemarteld met ernstige pijnen en groot energieverlies 
wat niet meer was uit te houden 

 

omdat de gemeente Noordenveld geen thuis gaf inzake de overlast en Van Velzen gewoon kapot 
ging vroeg Van Velzen haar moeder of zij wilde helpen en Van Velzen kon de camper lenen om de 
woonstede af en aan te kunnen ontvluchten en te pogen elders op betere plekken te slapen 
omdat Van Velzen fysiek en geestelijk kapot ging aan de constante martel praktijken zijnde de 
staande laag frequent hertz druk golven van de ugs-Norg

Van Velzen diende wel zelf de kosten te betalen voor de geleende camper    het was een kwestie 
van overleven en pogen iets aan energie over te houden    de camper kon Van Velzen niet eens 
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meer zelf besturen   daar was zij te uitgeput voor dus haar vriend en huisgenoot Huijskens werd 
haar chauffeur 


omdat er een meldplicht is in verband met de bijstandsuitkering   én omdat de extra kosten voor 
Huijskens en Van Velzen de pan uit zouden lopen vanwege de extra kosten voor het 
overlevingsgebruik van die camper als overlevingsunit wilden eisers geen problemen veroorzaken 
dat er een camper-overlevingsunit op hun pad stond waarvan de gemeente Noordenveld wellicht 
kon denken dat die het eigendom  en dus eigen vermogen   van Huijskens dan wel van Van Velzen 
was    want dat was en is niet het geval 


Huijskens en Van Velzen meldde het feit van een camper en vermoedelijk gebruik ervan als 
overlevingsunit aan bij de gemeente Noordenveld samen met het verzoek voor bijdrage in de 
extra kosten omdat dezelfde gemeente Noordenveld hun plicht iets te doen aan de martelende 
levensbedreigende energie vretende overlast situatie verzaakte

op die wijze zoals het ging zou Van Velzen niet eens haar studie waar de gemeente Noordenveld 
middels een bbz gift nota bene de kosten voor betaalde   kunnen volbrengen


het in te vullen formulier     productie 17ja 815 en verder    bood en biedt inhoudelijk géén 
adequaat vakje om een verandering als was-is in te vullen       de situatie was en is té specifiek en 
levensbedreigend en is gekoppeld aan het verzaken door de gemeente Noordenveld van hun 
wettelijke zorgplicht    het betreft ook geen vakantie   geen ziekenhuis opname    noch het 
opgeven van de vaste woonstede als basis registratie personen    tevens zijn beide 
ondernemingen van Huijskens en Van Velzen die nota bene een bbz bijstand ontvingen omdat het 
ondernemers zijn ingeschreven op de brp locatie   en Van Velzen aldaar ook nog steeds 
werkzaamheden verricht   inclusief dat alle bezittingen zich daar bevinden   de dieren van Van 
Velzen ook daar in een grote volière leven   

Huijskens een ruimte heeft gebouwd om in te werken  zijnde een kostbare schuur   

waar Van Velzen en Huijskens ooit hun paleisje in zagen   namelijk brp Lindelaan 18 Een was 
vergaan tot een martel locatie middels staande laag frequent hertz druk golven


fase 2 

na bericht van eisers dd 10 oktober 2019 aan de gemeente Noordenveld aan Mevrouw Petra 
Snip inzake gebruik van de overlevingsunit kregen Huijskens en Van Velzen dd 16 oktober 2019 
bericht terug   

de gemeente Noordenveld voorzag niet in de extra kosten maar verder leek er geen probleem aan 
de lucht noch werd dat aangekondigd   productie 17ma  825-826  

intussen dienden Huijskens en van Velzen een beroep in tegen het besluit van minister Wiebes om 
de NAM de capaciteit van de ugs-Norg te mogen verhogen    de gemeente ging niet in beroep 
hetgeen de gemeente Noordenveld niet in dank werd afgenomen door diverse burgers


helemaal los van alles heeft Huijskens vanwege uitblijven ingrijpen onderzoek door de gemeente 
Noordenveld vanuit zijn journalistieke out of the box denken capaciteit zelf onderzoek gedaan 
naar de risico-s van de ugs-Norg en contact opgenomen met de Veiligheid Regio Drenthe om het 
meest actuele rampenbestrijdingsplan inzake de ugs-Norg op te vragen  

in dat plan bleken het aantal inwoners in de risicogebieden er niet in vermeld te staan en dus ook 
niet hoeveel ambulances er nodig zouden zijn bij een eventuele ramp 

ook bleek als inmiddels ervaringsdeskundige inzake laag frequent hertz druk het NAM plan niet op 
orde te zijn inzake de mogelijke doden die er zouden vallen bij de bestrijding van een eventuele 
ramp bij de ugs-Norg mede omdat de opgeschreven beschermingsmiddelen niet adequaat 
zouden zijn   zeg maar net als bij de Tsjernobyl ramp      in het plan werkt de NAM met een 
berekening van 1 bar terwijl het om honderden bar druk gaat

productie 14a 613-614
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op zaterdag 12 oktober 2019 plaatste Huijskens en Van Velzen enkele nieuwe producties online 
op www.narcistenbuster.nl en wel   de pil van een    nederland narcistenland    en    de crinoline 
dit onder tabblad    narcismis 2.0

dat is allemaal geoorloofd in Nederland   zowel journalistiek als ook binnen de vrijheid van 
meningsuiting


op 14 oktober 2019 stond er een verdachte politieauto zo het leek eisers te schaduwen   op 
locatie te Ureterp waar eisers poogden te slapen   maar ook dat mislukte vanwege andere LFg


op 25 oktober 2019 diende Huijskens beroep in bij de Raad van State inzake uitbreiding ugs-
Norg opslag capaciteit met speerpunt op overlast staande laag frequent hertz druk golven


Huijskens verstaat als geen ander de levenskunst zaken te kunnen scheiden   heeft hij zoals 
beschreven in de complexiteit  zelf in 1997 onterecht terechtgestaan in de meervoudige kamer te 
Assen en is hem heel veel leed en onrecht aangedaan    kan Huijskens simultaan ook in diezelfde 
raadszaal optreden als cameraman annex journalist en professionele omgang hebben met 
openbaar ministerie rechters advocaten en wat dies meer zij   kan je dat niet dan ben je als 
korpschef burgemeester of cameraman niet geschikt voor het beroep       

korpschef Letty Demmers-Van der Geest kon het niet en liet Huijskens zijn wapenverlof in 2011 
vanuit haar ontspoorde emotie innemen

in een land als Nederland mag Huijskens er vanuit gaan dat bestuurders professioneel omgaan 
met burgers en hun emotie controleren 


op 17 oktober 2019 ontvingen eisers een brief ook dd 16 oktober 2019 van mevrouw Petra Snip 
ondertekend door mevrouw D Gaikema namens B&W gemeente Noordenveld dat eisers extra 
informatie diende in te sturen   te weten verblijf buiten de gemeente

de afdeling bbz-ioaz ging er net als in fase 1 met gestrekt been in met reeds zelf ingenomen 
kokervisie standpunten en liet de bijzondere omstandigheden geheel buiten beeld

het gemeentelijk ingenomen standpunt is kennelijk dat eisers permanent in een camper verblijven 
buiten de gemeente  en van dat standpunt is de gemeente kennelijk niet meer af te krijgen


eisers gaan vragen aan de gemeente wat de motivatie achter de vragen zijn want er is feitelijk 
niets veranderd dan alleen dat eisers vanwege wettelijk plichtsverzuim door de gemeente 
Noordenveld af en aan moeten vluchten buiten de gemeente om te overleven  

eisers snappen ook niet waarom zij een uren verantwoording moeten overleggen gezien hun vorm 
van bijstandsuitkering die met zelfstandigheid te maken heeft en dus vrijheid van beweging geeft

eisers kregen echter geen gemotiveerd antwoord van de gemeente Noordenveld dan alleen 
dreigen met opschorten van de uitkering


na een moeizaam telefoongesprek met mw. Petra Snip op 22 oktober 2019 kwam eruit dat 
volgens mevrouw Snip er jurisprudentie is inzake uitkering genieten als je buiten de gemeente 
waar de brp is vastgesteld leeft en dan dient uitkeringsgerechtigde zich aldaar in te schrijven   

mevrouw Snip gaf tijdens dat telefonisch overleg aan dat zij denkt binnen het vakje van haar eigen 
taakstelling

alle producties worden overlegd onder producties 17  want dat gesprek is opgenomen en dat wij 
gesprekken om kwaliteitsredenen opnemen is ook van te voren schriftelijk te kennen gegeven

 

dat telefoongesprek wordt nog nader doorgenomen in de pleitnota


de door de gemeente opgeworpen jurisprudentie deugde echter niet   productie 17qb  849-852    
want die is van toepassing op iemand die buiten de brp inschrijving ergens anders permanent op 
een boot woonde en in een andere gemeente bijstand kreeg op zijn postadres

eisers noch de ondernemingen van eisers zijn permanent weg van de brp locatie en afhankelijk 
van de ugs-Norg martelingen moeten eisers na haalbare nachten ter brp woonstede door laksheid 
van de gemeente weer vluchten om te overleven en doet de gemeente niets aan de martelende 
overlast
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de gemeente Noordenveld staakt de motivatie aan eisers te geven waarom ze een uren 
verantwoording eisen die niets aan de situatie veranderd en gaat met gestrekt been door vanuit 
kokervisie zonder het afgeven van enige houtsnijdende motivatie aan brp ingezetenen onder druk 
en dwang te zetten stukken inzake in te vullen en te ondertekenen formulieren die niet 
gemotiveerd zijn dan alleen  met de dwingende moet controleren   en eisers weten niet wát de 
gemeente Noordenveld zo graag wil controleren wat van invloed kan zijn op de bijstandsuitkering


tevens riekt de eis van de gemeente Noordenveld naar een poging de situatie te manipuleren 

naar een situatie brp bewoners te excommuniceren als brp bewoners van de gemeente   zijnde de 
eisers in dit kortgeding


de opgeworpen eisen van de gemeente Noordenveld   zoals dat eisers zich dan elders dienen in 
te schrijven raakt kant nog wal want nergens kan een brp bewoner zich met een camper enkele 
nachten elders in een brp op laten nemen

de gemeente poogt om eigen redenen   mogelijk omdat deze brp bewoners té kritisch zijn in hun 
ogen en dan dient de gemeente Noordenveld zich net zo op te stellen als eisers kunnen en dat is 
het scheiden van de zakelijke belangen versus de privacy belangen

 

als de belastingdienst bijvoorbeeld wil weten of een ondernemer wel in aanmerking komt voor de 
zelfstandigenaftrek wil de belastingdienst een uren verantwoording zien

net zo geldt voor de bijteling met een kilometerlijst voor een zakelijke auto zonder bijtelling

eisers hebben inzake de privé uren verantwoording meerdere malen aan de gemeente 
Noordenveld gevraagd de motivatie daarvoor te geven en die onderbouwde motivatie geeft de 
gemeente Noordenveld gewoon niet af en dat is machtsmisbruik


de gemeente Noordenveld poogt keer op keer met ambtelijke dwang een ondertekend document 
af te dwingen bij eisers terwijl eisers eerst willen weten waaróm de gemeente dat met dwang eist

de gemeente Noordenveld blijft geheel in gebreke zich te motiveren behalve   ja dat mogen wij en 
dus moet u doen wat wij u afdwingen     

oftewel verzoeken van eisers aan de gemeente Noordenveld zich te motiveren wat zij met die 
gegevens gaan doen  en wat of welk effect dat kan hebben op de bijstandsuitkering wordt 
gestaakt  

bij de belastingdienst weet je hoe en wat de kilometeradministratie en-of urenverantwoording 
bekeken worden   de gemeente Noordenveld speelt een machtspel uit met ambtelijk dwang en 
zonder het afgeven van de ware motivatie  en dat is strafbaar ambtelijk machtsmisbruik


eisers zijn zelfs zover gegaan de ambtenaren met een afbeelding voorbeeld van een letterbox te 
wijzen op hun letterbox denken waar zij kennelijk niet meer vanaf te krijgen zijn hetgeen 100% 
aansluit bij de beschreven complexiteit a tot en met g  van dit relaas 


de enig juiste volgorde van beoordeling die de gemeente Noordenveld uit onkunde of bewust weg 
laat is dat brp bewoners lindelaan 18 9342PL Een ernstige staande laag frequent hertz druk 
golven overlast hebben van de ugs-Norg te Langelo en dat de gemeente Noordenveld hun 
wettelijke zorgplicht daarin bewust verzuimd uit te voeren en eisers daarom af en aan 
noodgedwongen hun toevlucht zoeken tot een overlevingsunit  

los daarvan lopen ondernemers Van Velzen en Huijskens vast in de samenleving en pogen zij hun 
hoofd boven water te houden omdat wat zij nastreven volgens het haalbaarheidsplan van AVC

haalbaar is en zij derhalve én een vrije gift hebben gekregen voor Van Velzen én Huijskens om 
reden een uitkering is toegewezen tot pensioengerechtigde leeftijd zonder sollicitatieplicht


tevens lopen zij werk mis door overbelasting waar deze hele procedure ook debet aan is 


de reden dat Huijskens die uitkering verstrekt wordt sluit heden eigenlijk weer 100% aan bij het 
huidig vanuit misbruik van macht handelen door de gemeente Noordenveld


de motivatie van de gemeente Noordenveld waaróm zij een privacy schendende maatregel 
opleggen aan eisers is na vele malen vragen door eisers tot op heden nog steeds niet gedegen 
gemotiveerd door de gemeente Noordenveld noch aan eisers duidelijk gemaakt hetgeen 
ondubbelzinnig duidt op afgedwongen ambtelijk machtsmisbruik en
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de reden achter de situatie wordt weggelaten met opgelegde dwang van een handtekening zetten 
op iets waar eisers niet achter staan en welks geweld doet aan de waarheidsvinding  


de motivatie van de gemeente Noordenveld inzake de opschorting en nu stopzetting van de 
uitkering mist iedere billijkheid en redelijkheid door hun eigen dwangmatig handelen


eisers willen best meewerken aan redelijke controle voorwaarden die ook door eisers te 
controleren zijn en de gemeente Noordenveld ontneemt en onthoudt eisers bewust van die kennis  
tenzij ze ronduit dom zijn en een en ander zelf niet snappen omdat ze vastzitten in hun eigen 
kokerdenken-tunnelvisie


simpelweg zonder gedegen motivatie stellen dat de gemeente Noordenveld moet controleren is 
geen inhoudelijke motivatie en riekt naar burgers misbruiken als onderdanige primaten

in de informatiemap van de gemeente Noordenveld staat bij rechten en plichten ook dat de 
gemeente de burger bij vragen dient te informeren

blind verhoren hoort niet thuis in een democratie maar bij concentratiekampen   daar vanuit 
ambtelijke macht overheen stappen is een ambtelijk misdrijf artikel 365 tweede wetboek van 
strafrecht 


het is net als de Raad van State in het beroep van Huijskens inzake de corrupte uitspraak van de 
bestuursrechter in hoger beroep    de waarheid mag het licht niet zien want dat verdraagt het licht 
niet     staande zware hertz druk trillingen    wat laag frequent overlast ten slotte is   hertz strilling  
is gelijk aan een directed energy weapon  en in geval van laag frequent zelfs een undirected 
energy  weapon 

dit erkennen door de gemeente wil de gemeente niet   had de gemeente Noordenveld gelijk vanaf 
het begin -juli 2018- haar zorgtaak uitgevoerd had dit probleem nu niet op tafel gelegen   eisers 
zijn namelijk niet uit op het laten rollen van iemands kop   eisers zijn truth seekers   ontmaskeraars 
van de leugen  narscisten-busters 

de gemeente Noordenveld heeft gepoogd met isolerende dwingende manipulaties eisers te 
dwingen een formulier te ondertekenen waarmee zij met weglaten van de te billijken 
omstandigheden   de te billijken uitzondering participatiewet artikel 40    die de situatie 
veroorzaakt heeft   de staande laag frequent hertz druk golven die de gemeente Noordenveld met 
actief niet handelen beleid onder het tapijt van de gemeente Noordenveld wilde en wil behouden 

dat gedrag staat gelijk aan twee oude veroordeelbare gezegden

ich habe es nicht gewußt  &  befehl ist befehl 


de ontstane spagaat ligt in de eigenaren van de ugs-Norg die versluierd de NAM & Shell zijn

én met de spagaat dat alle democratische leiders hebben   mogen ze überhaupt leiders worden   
moeten zij namelijk allen eerst een eed afleggen die hen vast pint aan de Kroon    zoals de tekst 
van het Nederlands Volkslied ook getuigd   zijn wij van Duitsen bloed    en dit geeft dat de 
waarheid niet gezien mág worden   want door de omstandigheden politiek te billijken dat eisers 
om hen moverende redenen af en aan buiten de grenzen van de gemeente Noordenveld 
overnachten om te pogen te overleven met zo min mogelijk staande laag frequent overlast dan 
erkent de gemeente Noordenveld politiek gezien het bestaan van die Laag frequent overlast van 
en door de ugs-Norg  NAM   Shell en onthult de gemeente Noordenveld het ware gezicht-gedrag 
van de A-aandeelhouders van de Shell  

dus moeten eisers gewoon kapot gel-etterbakt worden 

en dan komt om de hoek hoe onafhankelijk onpartijdig de rechters  zullen zijn vanuit het 
redelijkheidsbeginsel en billijkheidsbeginsel en of dat de rechters in een spagaat brengt met de 
resterende stelling die dan overblijft of Nederland een dictatuur is met een corrupte rechtspraak of 
nog een restant aan democratie heeft met rechters die waarlijk onafhankelijk en onpartijdig ten 
aanzien van de Kroon rechtspreken
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de eisen in dit kortgeding 

eisers eisen


het is triest maar nodig 
wij eisen

eerlijke onafhankelijke onpartijdige rechters en een griffier die eerlijk zo volledig mogelijk en 
correct  notuleert


wij eisen

het toestaan aan de punten a b c in de aanhef van dit stuk aangegeven    door de rechtspraak   	
	 bij eerlijke rechtspraak zal De Rechtspraak daar geen moeite mee kunnen hebben


wij eisen als voorlopige voorziening 


onder genoemde argumenten met terugwerkende kracht per onmiddellijk herstel van de 
bijstanduitkering vanaf de stopzetting  datum 1 oktober 2019 zonder uren of dagdelen motivatie 
eisen van de gemeente Noordenveld tot uitspraak is gedaan in eventueel opvolgend gewoon 
rechtsgeding inzake de overlast 

als De Rechtspraak in deze salamitactiek toepast is De Rechtspraak ook nu weer keihard corrupt


de kosten voor het gebruik van de overlevingsunit zoals gas diesel standplaatsen elektra 
wegenbelasting verzekering onderhoud    kosten zorg voor huisdieren door derden door 
gedwongen afwezigheid   en dat soort onkosten met terugwerkende kracht worden vergoed tot 
aan geboden oplossing in uitspraak van onderhavig regulier overkoepelend geding inzake het 
deel van de inhoud dit kortgeding mogelijk overstijgt zijnde ernstige martelende staande laag 
frequent hertz druk golven overlast 

de voorlopige kostenlijst is los bijgevoegd 


de gedaagden te belasten met alle kosten van dit geding inclusief die van eisers gemaakt hebben 
inzake dit kortgeding uit te werken zoals alle kantoorkosten


het is aan de wijsheid van de rechtspraak te oordelen vonnis te wijzen inzake voorlopige 
voorziening dat de gemeente Noordenveld met onmiddellijke ingang middels de handreiking 1998 
inzake LFg overlast dient in te grijpen in de overlast situatie van eisers omdat dit anders in een 
normaal geding artikel 302 tweede wetboek van strafrecht zal opleveren en artikel 365  en 
burgerlijk wetboek 162   heden onmiddellijk ingrijpen eigelijk al vereist is   of dit punt laat De 
Rechtspraak over aan het te voeren regulier geding 


het zou De Rechtspraak sieren als Zij de moed had het omschrevene in de punten complexiteit a 
t/m e aan te brengen bij de Hoge Raad ter herziening   dat scheelt namelijk een burger die ook nu 
weer met een koffertje de meervoudige kamer zal betreden met als opschrift   

in mijn geval is tot mijn eigen wederroeping justitie nederland corrupt


Huijskens zou herziening wel wensen en ook kunnen dragen    koppen hoeven wat Huijskens 
betreft niet te rollen     die koppen boeien Huijskens niet    zuivere rechtspraak boeit Huijskens wel 
en zou wél dienen plaats te vinden   de oplossing zou ook heel simpel kunnen zijn want Huijskens 
heeft geen wraakgevoelens en eisers willen slechts een oplossing   


R Huijskens 	 	 	 	 	 CAM van Velzen


bsn nr 032688490 	 	 	 	 bsn nr 187580340 


brp Lindelaan 18 9342PL Een


10 december 2019
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Inhoudsopgave kortgeding  
Huijskens/Van Velzen tegen B&W gemeente Noordenveld


Dossier deel een blz 000001 t/m 000510


-	 Voorlopige voorziening ivm stopzetting Bijzonder Bijstand Zelfstandigen-2004

	 blz 000001 - 000029


-	 Voorlopige kosten specificatie 
	 blz 000030 - 000032


-	 productie 1 De Crinoline 

	 blz 00033 - 000134


-	 productie 2 decentrale regelgeving overheid Groningen  	 	 	 	 	
	 voorkomende geluidsniveau-s bij evenementen

	 blz 000135 - 000136


-	 productie 3 decentrale regelgeving overheid Leeuwarden 	 	 	 	 	
	 beleidsregel geluid vastgesteld 24 april 2018

	 blz 000137 - 000168


- 	 productie 4 decentrale regelgeving gemeente Utrecht    

	 beleidsregel geluidsnormen bij buitenevenementen 2 april 2009

	 blz 000169 - 000172


-	 productie 5 decentrale regelgeving Noordenveld  

	 beleidsregel bij buitenevenementen 2019

	 blz 000173 - 000198


-	 productie 6 decentrale regelgeving Limburg   januari 1996

	 ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en milieubeheer

	 blz 000199 - 000214


-	 productie 7 Plaatselijk Belang 14 22 en 26 juli 2018

	 blz 000215 - 000216


-	 productie 8a 30 juli 2018 eerste reactie gemeente Noordenveld 

	 blz 000217 - 000220

-	 productie 8b 10 aug 2018 t/m 12 febr 2019  iMessage Menno Nienhuis

	 blz 000221 -000222

-	 productie 8c 3 september 2018 aan Vakgroep Handhaving  Formulier ingevuld_  
	 "Doorgeven melding”

	 blz 000223 - 000226

-	 productie 8d 4 september 2018 Uw melding illegale activiteit, zaaknummer 352435

	 blz 000227 - 000228

-	 productie 8e zaak 352435 omgevingsjurist gemeente Noordenveld R Koster 6 	 	
	 september 2018

	 blz 000229 - 000230

-	 productie 8ea Koster LinkedIn

	 blz 000231 - 000236

-	 productie 8f emails 6, 8 en 13 september 2018 RE_ Zaak 352435 - Enorme overlast 	
	 van LFgolven

	 blz 000237 - 000240
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-	 productie 8g 16 nov 2018 brief verantwoordelijkheid

	 blz 000241 - 000242

-	 productie 8h  19 en 20 november 2018 email correspondentie met R Koster 

	 blz 000243 - 000246

-	 productie 8i  8 december 2018 verzoek tot gezamelijk gesprek 

	 blz 000247 - 000248

-	 productie 8j  12 februari 2019 verslag onderzoek Noordelijk Akoestisch Adviesbureau

	 blz 000249 - 000252

-	 productie 8k 10 mei 2019  in gebreke stelling B&W gemeente Noordenveld

	 blz 000253 - 000254

-	 productie 8l 10 mei 2019 email aankondiging aangetekende brief en online publicatie

	 blz 000255 - 000256

-	 productie 8m 20 mei 2019 antwoord gemeente op brief 10 mei

	 blz 000257 - 000258

-	 productie 8n 6 juni 2019 antwoord eisende partij op gemeente 20 mei

	 blz 000259 - 000264

-	 productie 8o  22 mei 2019 aardbeving Groningen aan oa de gemeenten en media    	
	 Extra editie_ Het Groningenveld in tien jaar leeg

	 blz 000265 - 000268

-	 productie 8p 6 juni 2019 Fwd In gebreke stelling Gemeenteraad Noordenveld inzake 	
	 overlast LFG door UGS Norg 

	 blz 000269 - 000272

-	 productie 8q 12 juni 2019 griffie inzake gemeenteraad

	 blz 000273 - 000274

-	 productie 8r reactie burgemeester en directeur-secretaris 26 juni 2019 

	 blz 000275 - 000276

-	 productie 8s 18 oktober 2019 cc naar meerdere instanties zaak 503840 extra 	 	
	 informatie inleveren 2.pdf

	 blz 000277 - 000280

-	 productie 8t  25 oktober 2019 Burgemeester Beroep Besluit Minister Wiebes.pdf

	 blz 000281 - 000282


-	 productie 9a 8 augustus 2018 melding woninggenot verstoord

	 blz 000283 - 000284

-	 productie 9b 8 aug 9 aug en 16 augustus 2019 email correspondentie

	 blz 000285 - 000288

-	 productie 9c 3 september 2019 email behorend bij productie 9e inspectie Actium

	 blz 000289 - 000290

-	 productie 9d 3 september 2019 ontvangstbevestiging Actium ivm brief aan inspecteur 
	 behorend bij productie 9e

	 blz 000291 - 000292

-	 productie 9e 3 september 2019 verslag bezoek inspecteur Actium Wonen

	 blz 000293 - 000294

-	 productie 9f 6 november 2018 actium geeft aan geen mogelijkheden te hebben 

	 blz 000295 -000296

-	 productie 9g 16 nov 2018 brief verantwoordelijkheid

	 blz 000297 - 000298

-	 productie 9h 21 november 2018 reactie Actium op brief 16 november 2018

	 blz 000299 - 000300

-	 productie 9i  8 december 2018 verzoek tot gezamelijk gesprek 

	 blz 000301 - 000302

-	 productie 9j 8 december 2018 ontvangstbevestiging brief 8 dec 2018 

	 blz 000303 - 000304

-	 productie 9k  14 jan 2019 email herinnering aan directie brief 8 december 2018

	 blz 000305 - 000306
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-	 productie 9l 22 januari 2019 Actium verzoekt gemeente Noordenveld tot initiatief 	 	
	 gesprek

	 blz 000307 - 000308

-	 productie 9m  12 februari 2019 verslag onderzoek Noordelijk Akoestisch 	 	 	
	 Adviesbureau

	 blz 000309 - 000312

-	 productie 9n 21 februari 2019 actium verwacht uitnodiging gemeente

	 blz 000313 - 000314

-	 productie 9o 2 maart 2019 vraag connecties in friesland voor een woning

	 blz 000315 - 000316

-	 productie 9p 8 maart 2019 geen vervangende woning en Actium heeft ook nog geen 	
	 uitnodiging van gemeente Noordenveld ontvangen

	 blz 000317 -000318

-	 productie 9q 6 april 2019 email aanhef bij brief 6 april 2019 productie 9q

	 blz 000319 - 000320

-	 productie 9r 6 april 2019 in gebreke stelling huurbetaling opschorten

	 blz 000321 - 000322

-	 productie 9s  9 april 2019  reactie jurist op brief 6 april 2019

	 blz 000323 - 000324

-	 productie 9t 10 april 2019 antwoord aan Tamara Eizema (juridische zaken)_ aan 	 	
	 Directie Actium Wonen

	 blz 00025 - 000328


-	 productie 10a 19 augustus 2018 uitnodiging bezoek maandag 1600 uur UGS Norg	

	 blz 000329 - 000330

-	 productie 10b 27 okt 2018 verslag bezoek NAM Jannie en Gerrit

	 blz 000331 - 000338

-	 productie 10c 16 nov 2018 brief verantwoordelijkheid

	 blz 000339 - 000340

-	 productie 10d  email  27 okt en 22 november 2018 -update Voortgang UGS overlast 	
	 en Reactie NAM 

	 blz 000341 - 000342

-	 productie 10e  22 november 2018 antwoord NAM/Shell brfbewonersLindelaan18.pdf

	 blz 000343 - 000344

-	 productie 10f  8 december 2018 verzoek tot gezamelijk gesprek 

	 blz 000345 - 000346

-	 productie 10g  12 februari 2019 verslag onderzoek Noordelijk Akoestisch 	 	 	
	 Adviesbureau

	 blz 000347 - 000350

-	 productie 10h  13 en 15 februari 2019 email verzending we-transfer en bericht NAM 	
	 niet ontvangen plus extra mogelijkheid

	 blz 000351 - 000352

-	 productie 10i 30 maart 2019 onze bevindingen NAA rapport

	 blz 000353 - 000362

-	 productie 10j  31 maart 2019 bericht u ontvangt we-transfer bestanden

	 blz 000363 - 000364

-	 productie 10k 1 april 2019 extra aanvulling LFg overlast 

	 blz 000365 - 000366

-	 productie 10l  8-april-2019 antwoord NAM op brief 30 maart onderzoek NAA

	 blz 000367 - 000368

-	 productie 10m  28 sept 1 okt 2 okt 4 okt 2019 burendag UGSNorg.pdf

	 blz 000369 - 000374

-	 productie 10n 18 oktober 2019 cc naar meerdere instanties zaak 503840 extra 	 	
	 informatie inleveren 2

	 blz 000375 - 000378
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-	 productie 11a  8 en 10 december 2018 eerste contact SodM Cynthia drs CS Heijne

	 blz 000379 - 000380

-	 productie 11b 10 december 2018 belafspraak Fwd uw LFG klacht   SodM.pdf

	 blz 000381 - 000382

-	 productie 11c 12 december 2018 klacht laagfrequent geluid  risicokaart.pdf

	 blz 000383 - 000386

-	 productie 11d  14 dec /Re_ Klacht laagfrequent geluid & risicokaart

	 blz 000387 - 000388

-	 productie 11e 19 dec 2018 meeting/ Klacht laagfrequent geluid & risicokaart

	 blz 000389 - 000392

-	 productie 11f  19 december 2019 Afspraak geluidsmetingen Lindelaan 18 Een _ 	 	
	 nieuwe afspraak

	 blz 000393 - 000394

-	 productie 11g 15 februari 2019 Robbert reactie op gesprek aan telefoon Lianda met 	
	 Van Driel

	 blz 000395 - 000396

-	 productie 11h 18 febr demo aanbod RE_ We Transfer

	 blz 000397 - 000398

-	 productie 11i 18 februari 2019 Aanvullend rapport

	 blz 000399 - 000404

-	 productie 11j 24 februari 2019 update overlast UGS Norg aan bewoners Lindelaan 	
	 18 Een

	 blz 000405 - 000406

-	 productie 11k  24 en 25 februari 2019 datum gesprek plannen

	 blz 000407 - 000408

-	 productie 11l  27 maart 2019 Brief aan Van Driel SodM Minez

	 blz 000409 - 000410

-	 productie 11m 28 maart 2019 NAA / dilemma 28 maart 2019

	 blz 000411 - 000412

-	 productie 11n 29 maart 2019 NAM verzoekt via Van Driel naar onze bevindingen op 	
	 rapport NAA.pdf

	 blz 000413 - 000414

-	 productie 11o  6 april 2019 Voorstel

	 blz 000415 - 000418

-	 productie 11p 29 en 18 april 2019 voorgang overleg directie.pdf

	 blz 000419 - 000420

-	 productie 11q 10 mei 2019 aanstaande dinsdag inloopavond over 	 	 	 	
	 vergunningverlening NORG.pdf

	 blz 000421 - 000422

-	 productie 11r 10 mei 2019 LFg overleg directie belofte tot contact Van Driel

	 blz 000423 - 000424

-	 productie 11s 16 en 15 mei 2019  Vraag Handreiking DBa jaartal.pdf

	 blz 000425 - 000426

-	 productie 11t  20 en 21 augustus 2019 RE_ contactverzoek Prof. T.R.D.J. Radstake 	
	 inzake fibromyalgie 2

	 blz 000427 - 000430

-	 productie 11u  22 mei 2019 aardbeving Groningen aan oa de gemeenten en media    	
	 Extra editie_ Het Groningenveld in tien jaar leeg

	 blz 000431 - 000434

-	 productie 11v 6 juni 2019 Fwd In gebreke stelling Gemeenteraad Noordenveld 	 	
	 inzake overlast LFG door UGS Norg .pdf

	 blz 000435 - 000438
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-	 productie 11w  18 oktober 2019 cc naar meerdere instanties zaak 503840 extra 	 	
	 informatie inleveren 2.pdf

	 blz 000439 - 000442

-	 productie 11x nota van antwoord Minister Wiebes

	 blz 000443 - 000510


Dossier deel twee blz 000511 t/m 000960


-	 productie 11y Beroep Raad van State UGS Norg

	 blz 000511 - 000530

-	 productie 11z Handreiking 1998 industrielawaai en vergunningverlening

	 blz 000531 - 000584

-	 productie 11za Leefmilieu toelichting op Handreiking

	 blz 000585 - 000592


-	 productie 12a afspraak eerste meeting 29 augustus 2018

	 blz 000593 - 000594

-	 productie 12b 19 december 2019 nieuwe afspraak geluidsmetingen Lindelaan 18 	 	
	 Een _ nieuwe afspraak

	 blz 000595 - 000596

-	 productie 12c antwoord NAA verzetten meeting wegens sneeuwval/ 22 januari 2019

	 blz 000	597 - 000602

-	 productie 12d  antwoord NAA  3 febr 2019 RE eigen rapport

	 blz 000603 - 000604

-	 productie 12e  28 maart 2019 NAA  dilemma 28 maart 2019

	 blz 000	605 - 000606

-	 productie 12f Antwoord NAA  dilemma  1 april 2019

	 blz 000607 - 000608


-	 productie 13a 20  en 22 augustus contact verzoek Prof TRDJ Radstake inzake 	 	
	 fibromyalgie b.pdf

	 blz 000609 - 000612


-	 productie 14a Veiligheid Regio Drenthe

	 blz 000613 - 000614


-	 productie 15a  rapport NAA 31 januari 2019 5955-Geluidsmetingen-LFG-	 	 	
	 Lindelaan-18-te-Een

	 blz 000615 - 000674

-	 productie 15b Eigen rapport 10 februari 2019

	 blz 000675 - 000690


-	 productie 16a Ollongren geluidsoverlast warmtepompen

	 blz 000691 - 000694

-	 productie 16b DbA curve afbeelding

	 blz 000695 - 000698

	 


-	 productie 17a  26 oktober 2018 aanvraag formulier bbz

	 blz 000699 - 000716

-	 productie 17b 27 en 28 november 2018 Hersteltermijn en opschorting van uw 	 	
	 bijstandsuitkering Auke Algra-Startbureau

	 blz 000717 - 000720
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-	 productie 17ba  11 december 2018 bezwaar tegen handelen en behandeling ISD 	 	
	 Noorderkwartier

	 blz 000721 - 000732

-	 productie 17c  30 april 2019 Advies en Besluit - Bezwaar tegen Besluit

	 blz 000733 - 000744

-	 productie 17d  4 mei 2019  BEZWAAR inzake corrupte afhandeling van mijn 	 	
	 bezwaren, uw kenmerk 1900329

	 blz 000745 - 000750

-	 productie 17e  23 mei 2019 bevestiging telefonisch overleg inzake nieuwe aanvraag 	
	 PWBZ 2004.pdf

	 blz 000751 - 000752

-	 productie 17f  23 en 24 mei 3 en 4 juni 2019  Inzake nieuwe aanvraag PWBZ 2004.pdf

	 blz 000753 - 000754

-	 productie 17fa geen datum /na 28 mei 2019

	 blz 000755 - 000756

-	 productie 17g  20 juni 2019 rapport haalbaarheidsonderzoek Schipper

	 blz 000757 - 000790

-	 productie 17ga aert schipper | LinkedIn

	 blz 000791 - 000796

-	 productie 17gb  verzoek digitale kopie

	 blz 000797 - 000798

-	 productie 17ha  27 juni en 29 juni voortgang omtrent aanvraag na adviesrapport

	 blz 000799 - 000800

-	 productie 17hb 12 juli 2019. toekenning uitkering en bedrijfskrediet Bbz 2004

	 blz 000801 - 000804

-	 productie 17ia 12 juli 2019 Informatiemap niet voorradig

	 blz 000805 - 000806

-	 productie 17ib uit de infomap gemeente Noordenveld  september 2019

	 blz 000807 - 000814

-	 productie 17ja  8 oktober 2019 groen formulier camper.pdf

	 blz 000815 - 000816

-	 productie 17jb foutieve datum 25 juli 2019 ontvangstbevestiging wijzigingsformulier

	 blz 000817 - 000820

-	 productie 17k  9 oktober 2019  - situatie bericht BBZ aan P.Snip

	 blz 000821 - 000822

-	 productie 17l  10 oktober 2019 bijlage bij groene formulier onderwerp-camper

	 blz 000 823 - 000824

-	 productie 17ma 9 10 en 16 okt 2019 emails melding en reactie situatie bericht BBZ

	 blz 000825 - 000826

-	 productie 17mb aanzegging extra info formulieren

	 blz 000827 - 000828

-	 productie 17mc formulier per 4 dagdelen feitelijk verblijf 16 oktober 2019

	 blz 000829 - 000830

-	 productie 17n  18 oktober 2019 cc naar meerdere instanties zaak 503840 extra 	 	
	 informatie inleveren 2

	 blz 000831 - 000834

-	 productie 17o  22 oktober 2019 telefonisch onderhoud gemeente Noordenveld

	 blz 000835 - 000840

-	 productie 17p  na 22 okt 2019 eigen verslag en bevestiging Petra Snip PDF 	 	
	 telefoongesprek

	 blz 000841 - 000846

-	 productie 17qa  25 oktober 2019 artikel 40 Re zaak 503840 extra informatie inleveren 

	 blz 000847 - 000848

-	 productie 17qb jurisprudentie 2006: AX8729

	 blz 000849 - 000852
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-	 productie 17r  25 oktober 2019 email salamitactiek en rondetafeloverleg zaak 503840 	
	 extra informatie inleveren 

	 blz 000853 - 000856

-	 productie 17s  email 25 okt en 29 oktober 2019

	 blz 000857 - 000860

-	 productie 17t  29 oktober 2019 ook aangetekend verstuurd - letterbak - inzake 	 	
	 woonstede 

	 blz 000861 - 000872

-	 productie 17u  30 okt 2019 aangetekend B&W begeleidende brief 

	 blz 000873 - 00874

-	 productie 17va  30 oktober 2019 urenformulieren Marleen van Zanten  

	 blz 000875 - 000878

-	 productie 17vb 30 oktober 2019 hersteltermijn en opschorting van uw Bbz uitkering 

	 blz 000879 - 000880

-	 productie 17w  31 oktober 2019 email reactie tegen opschorten bijstandsuitkering

	 blz 000881 - 000882

-	 productie 17x  2 november 2019 burgemeester brief 1 inactief handelen van 	 	
	 gemeente Noordenveld daardoor vluchten wij in survival unit

	 blz 000883 - 000884

-	 productie 17y  4 november 2019 email aankondiging aanvullende informatie BBZ

	 blz 000885 - 000886

-	 productie 17z  4 november 2019 burgemeester brief 2 vervolg op mijn vorige 	 	
	 informatieve brief 

	 blz 000887 - 000890

-	 productie 17za  4 en 5 november 2019 emails inzake besluit opschorting bbz uitkering 
	 plus aankondiging brief 3

	 blz 000891 - 000892

-	 productie 17zb  5 november 2019 burgemeester brief 3 inzake voorspel kort geding

	 blz 000893 - 000898

-	 productie 17zc 5 november 2019 termijn van orde gegevens toeslagenwet UWV

	 blz 000899 - 000900

-	 productie 17zd  6 november 2019 Opschorting recht Bbz 2004/PW

	 blz 000901 - 000912

-	 productie 17ze 10 november 2019 Marleen-burgemeester brief 4 inzake voorspel kort 	
	 geding opschorting bbz bijstanduitkering 

	 blz 000913 - 000938

-	 productie 17zf  10 en 15 november 2019 email griffie verzending- en ontvangstbewijs 	
	 brief Burgemeester nr 4

	 blz 000939 - 000940

-	 productie 17zg  20 november 2019 intrekking van uw bijstandsuitkering

	 blz 000941 - 000942

-	 productie 17zh  22 november 2019 email formeel bezwaar tegen intrekken 		 	
	 uitkering	 

	 blz 000943 - 000944

-	 productie 17zi 28 november 2019 secretaris Zwiers Bezwaarcommissie

	 blz 000945 - 000946

-	 productie 17zj  29 november 2019 uw brief inzake handtekening bezwaarcommissie

	 blz 000947 - 000948

-	 productie 17zk 28 november 2019 aanvraagformulier bijzondere bijstand (griffie) 

	 blz 000949 - 000952

-	 productie 17zl privacy bescherming persoonsgegevens

	 blz 000953 - 000960
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