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formulier bijzondere bijstand
11 februari 2020 om 21:34
Marleen van Zanten m.vanzanten@noordenveld.nl
m.vanderwal@gemeentenoordenveld.nl, k.smid@gemeentenoordenveld.nl

Geachte mevrouw van Zanten Gemeente Noordenveld
en C.C.’s directeur en burgemeester,
Wil u ons een formulier laten toesturen inzake een aanvraag bijzondere bijstand.
Zo u ook zult weten is de nieuwe zitting inzake een voorlopige voorziening van 25 februari
door De Rechtspraak ingetrokken.
Simultaan met die brief ontvingen wij van de Raad van State het antwoord op o.a. het door
ons ingediend beroep tegen uitbreiding UGS-Norg
U bent als gemeente zelf niet in beroep gegaan tegen de beslissing uitbreiding UGSNorg dus wellicht heeft u het antwoord van Wiebes niet.
Wij hebben er nog maar heel vluchtig naar gekeken maar een ding is al duidelijk, de
minister erkent impliciet dat
de NAM zich over de jaren niet aan de regels heeft gehouden qua opslagvolume en de
geluidsoverlast wordt ook benoemd.
Sommige burgers plegen wel fraude maar ook al zijn overheden onschendbaar kunnen
ook zij fraude plegen.
Binnen 14 datum dagen vanaf heden ontvangen alle partijen één samengevoegd stuk van
ons,
dus Raad van State en u en alles dat erbij hoort en als onderdeel daarvan
vanzelfsprekend ons ‘verzetschrift’ tegen senior rechter F. Sijens.
Ik weet niet of een van u bevriend is met Sijens maar dat verzetschrift gaat over corruptie
welk bewijs Sijens met zijn uitspraak
zelf heeft aangeleverd, zijn uitspraak inzake de voorlopige voorziening is namelijk
'glashelder corrupt'.
De BB aanvraag die wij gaan doen,
niet te verwarren met de BBZ,
is opdat wij kunnen blijven eten en drinken t/m het beroep is afgewerkt.
Als u een dictatuur vertegenwoordigd laat u ons vanzelfsprekend gewoon barsten maar
dan hebben we ook dát helder,
als er binnen de gemeente Noordenveld nog een restant van een democratie over is en u,
als u kleinkinderen heeft,
uw eigen gedrag later nog aan uw kleinkinderen wilt kunnen uitleggen
dan kiest u voor de tussenoplossing ons in leven te laten en als wij verliezen hebben wij
gewoon een schuld aan de Gemeente Noordenveld.
Uit uw keuze omtrent onze nog in te dienen bijzondere bijstand zal uw democratisch
gehalte wel blijken.
Neen, wij gaan niet akkoord met een nieuwe B.B.Z. aanvraag 2020, 'don't even try'.
Voor de goede orde, wettelijk hebben wij 100% gelijk inzake ons bezwaar tegen het door de
gemeente Noordenveld
intrekken van onze BBZ uitkering
en als u kunt nadenken beseft u dat heel goed.
Iemand als F.Sijens nodig hebben om van ons te winnen is ronduit kleutergedrag.
Los van of F. Sijens in opdracht gehandeld heeft of autonoom,
alles is een keuze, zelfs geen keuze maken is een wettelijke keuze.
Dus ons verzoek, denk alvast even na over deze tussenoplossing
en wij zien het aanvraagformulier spoedig tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Robbert Huijskens
ook namens Lianda van Velzen
BRP
Lindelaan 18
9342PL Een

9342PL Een
P.S.
Vrijblijvend advies;
Ververs uw corrupte klachten commissie alvast zelf!

