
Van: Robbert Huijskens robberthuijskens@gmail.com
Onderwerp: geuite bedreiging door gemeente ingehuurden

Datum: 19 juni 2020 om 22:47
Aan: info@krinkels.nl, k.smid@gemeentenoordenveld.nl, m.vanderwal@gemeentenoordenveld.nl,

r.koster@gemeentenoordenveld.nl

Ter attentie van de directie van Krinkels Breda.

c.c. burgemeester Klaas Smid en directeur/secretaris Marinus v.d. Wal van de Gemeente Noordenveld, 

Geachte directie van Krinkels,

Uw kantoor en mijn geboorteplaats (1957)  liggen slechts 6,6 km van elkander af,
Barnsteenstraat 28 te Breda.

Heden woon ik samen met mijn vriendin, of beter gezegd, woont mijn vriendin samen met mij te Een.
‘Een' is een klein dorpje te Gemeente Noordenveld.
Het adres is Lindelaan 18 te Een, 9342PL. 

Vandaag had ik een uitwisseling van taal met mogelijk een van door de firma Krinkels ingehuurde of mogelijk vaste werknemer.
Ik zal die uitwisseling van taal even aan u toelichten en verwacht ook een zeer spoedige schriftelijke reactie.
Ik laat ons door een bestuurder van een veegmachine van mogelijk Krinkels namelijk niet bedreigen met ‘ik weet waar u woont’.

Ik, Robbert Huijskens, zit door omstandigheden in een bijstand zelfstandigen situatie.
Veel mensen zijn zo geïndoctrineerd dat zij denken dat je dan geen gelijke rechten meer hebt. 
Maakt niet uit, ik kom daar wel weer uit maar de Gemeente waar ik in woon, de ‘Gemeente Noordenveld’,  ligt meer dan dwars. 

Reden is o.a. dat wij overlast hebben van de alom bekende ‘bromtonen’, Laag Frequent geluid. 
iets waar ik uw organisatie overigens wel wat over zou kunnen vertellen, maar dat terzijde. 
Door die problematiek ligt er tussen de Gemeente Noordenveld en ons een enorm dispuut dat u niet aan gaat noch deel aan 
heeft. 
Wel is het zo dat de Gemeente Noordenveld ons naar het financieel leven staan.
De inzet van het dispuut (samen met 1.700.000 Nederlanders) is het ontkennen van de overlast door ‘laag frequent geluid’.
Meer info vindt u op: https://www.narcistenbuster.nl/lfg-bromtonen/

Vandaag had ik middels e-mail net zoveelste rechtelijk stuk aangeleverd bij Gemeente Noordenveld om 13.11 en
daarna bij De Rechtbank Groningen schriftelijk en toen ik thuis kwam 
zag ik wel heel veel veegwagentjes in de straat waar wij wonen.
Mijn vriendin, die de meeste last heeft van Laag Frequent geluid, met náme door de zeer langdurige overbelasting,
hield het nog net. 

In Een komt wel vaker één veeg-mobiel langs, die ook al heel veel Laag Frequent produceert maar dat accepteer je,  
naar ik aanneem gebeurt dat in opdracht van de Gemeente Noordenveld. 
Nog nooit heb ik meegemaakt dat het er vier veeg mobielen tegelijkertijd waren in één straat.
Die veegwagens maken ieder op zich heel veel Laag Frequent herrie.
Ik had, zoals geschreven, om 13.10 net de Gemeente Noordenveld het zoveelste rechtelijk stuk ge mailt omtrent het dispuut.

Stonden daar vier veegwagens van welke een stuks ook een wagen is die ook opveegt.
Ik ben cameraman geweest met vele decennia pers/media ervaring op niveau nationale en internationale TV weet heel goed hoe 
het zit met beeldrecht. 
Ik ben een panorama foto gaan maken van de vier veegwagens die samen stonden te pauzeren. 
Een van de veegwagens was een blauwe Cleanmat. 
Die kleinere, waarvan twee de kleur groen hadden, en op een van de groene stond www.krinkels.nl

Om 15.23 maakte ik de panorama foto van de straat vanuit de speeltuin. 
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Het huis achter de groene veegwagen is nummer 22, rechts is nummer 20, ons huis is net buiten beeld nummer 18. 
Toen ik terugliep kwamen twee mannen die bij de wagens hoorden naar mij toelopen met de vraag “waarom maakt u die foto?”
De ene man droeg het groene  T-shirt en hoorde bij de Cleanmat, de andere was de lange man met vaal wit T-shirt 
die hoorde bij een van de drie kleine machine’s, vermoedelijk een van de groene. 

zij: wat bent u aan het doen?
Ik: u bent ingehuurd door de gemeente?
zij: westerveld, eh, nee Noordenveld natuurlijk… (man in groen hemd)
ik: ‘ik leg alles vast dat in de straat gebeurd’. 
Zij: ‘u had toestemming moeten vragen’.
ik: ‘ helemaal niet, dit is openbaar terrein en ik hoef geen toestemming te vragen’.
de man in het witte shirt: ’als u die foto’s publiceert weten wij u te vinden, ik weet waar u woont’ (de groene man zweeg).
Ik: ‘dat is een bedreiging’
de witte man: ‘ik bedreig u niet’
ik: ‘u bedreigt ons wel’ (vriendin).
Nog wat woorden… ik wees hen op de website ‘narcistenbuster.nl’ en de man in wit vaal shirt zei ‘wat is dat’
ik: 'narcisten buster . nl, lees maar’.
Man in vaal wit: 'waarom loopt u op slippers, ga eens werken net als wij’ 
Ik ben naar huis gelopen… hen de rug toegekeerd…
Nog nooit heb ik zo’n volstrekt redeloze reactie meegemaakt, tenzij ‘men’ wat te verbergen had. 

Met name die laatste uiting van de man in vaal wit kon niet!
We leven in corona tijd, uit welke info haalt de man zijn uiting!?.

Na de woorden zijn de drie kleine veegwagens gelijk vetrokken, twee achter elkaar aan op de Middenweg en links af de 
Hoofdstraat op,
een ging aan het eind rechts af de hoofdstraat op.
Ik ben nog even gaan rondrijden en zag hoe de man met rood T-shirt zijn veeg mobiel op zijn bij de bushalte geparkeerde 
aanhanger had gezet, 
de andere ware reden achter elkander aan op de Eenerstraat richting Norg,
de voorste werd bereden door de man met oranje broek met zwart hemd en die had zijn motortje kennelijk over de rooie gejaagd,
zijn wagentje rookte er op los.
De volger was de man in vaal wit met kaal hoofd, de bedreiger.
Ze hebben me wel gezien, ik haalde hen in en sloeg af de Norgerweg in terug naar huis.  
  
Even later heb ik even rond gereden en constateerde dat het veegpatroon wel erg vreemd was.
Vanaf de rotonde een kwart geveegd, langs de hoofdweg ook het trottoir, 
dan de Middenweg in, uitgebreid de Lindelaan, aldaar pauze gemaakt met langdurig motor geronk. 
Toen ik thuis kwam stonden de motoren uit. 
Na de woorden uitwisseling gingen ze ieder heel rap hun weg. 
Net kleuters die de vlucht namen omdat ze betrapt waren. 
De voorste veegwagen blies op de Eenerweg mogelijk zijn motor op, die rookte wel heel hard alsof de koppakking eruit was 
geknapt.  

Vanaf de Eener Rotonde was er een kwart geveegd, vanaf bushalte de hoofdweg in helemaal naar de Middenweg, ook het 
trottoir,
dan de middenweg, daarna de Lindelaan uitgebreid, inclusief pauze nabij nummer 18, 
toen na de woorden met geuite bedreiging twee veegwagens achter elkaar weer de Middenweg langs en links af, de ander 
rechtsaf de Hoofdstraat op. 

Terug richting rotonde is er niet geveegd, rechts af op de hoofdweg is er helemaal niet geveegd. 

De blauwe Cleanmat kwam ik weer tegen terug naar huis op de Middenweg, heb aan de kant stilgehouden en heb de bestuurder 
in de cabine aangekeken,
de man in groen T-shirt, hem een knikje gegeven.  
 
Ook nog even door het dorp gereden, er is her en der nog wel licht geveegd maar nergens zoals in de Lindelaan.
Veegsessie Middenweg - Lindelaan en aanrijdroute vanaf rotonde die slechts voor een kwart geveegd was. 

http://narcistenbuster.nl/


Directie Krinkels,
als oud Brabantenaar vraag ik u om een reactie. 
Van Gemeente Noordenveld verwacht ik vanuit ervaringsdeskundigheid helemaal niets. 

Afkomst van opa oma,
Palace Theater Breda, Lange Brugstraat,
dat werd een verloederde bioscoop.
Die bioscoop was er al tijdens de tweede wereldoorlog.
Dit nu met de veegwagens was ook een theater waarbij minimaal één veegwagen van Krinkels betrokken is.
Ik laat mijn vriendin niet bedreigen.

Dit soort gedrag, waar het ook vandaan komt, is zwaar narcistisch kleuter gedrag.
Want hoe kan die man in vaal wit tegen mij zeggen ‘ga eens net als wij werken’!

Ik verwacht een recatie binnen 14 werkdagen,
OOK van de Gemeente Noordenveld en dat CC aan onderneming Krinkels.

Foto’s van half werk veegpatroon Hoofdstraat zijn aanwezig.

Robbert Huijskens

Lindelaan 18
9342 PL Een

Mijn e-mail staat hierboven


