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Rechtbank Noord-Nederland
per fax 088 361 02 26 algemeen
Guyotplein 1
9712 NX Groningen
6 augustus 2020
Verzoek Versnelde Behandeling LEE 20 / 44 PW
Geachte rechtbank,
Bij deze verzoeken wij de rechtbank de bovengenoemde bodemprocedure versneld af te
handelen.
Dat dit verzoek door ondergetekende gedaan moet worden is in zich al belachelijk omdat het om
een bijstandsuitkering zelfstandigen gaat die middels diverse handelingen van en door De
Rechtspraak zelf al zijn 9de maand is ingegaan.
Het belang van traineren van de bodemprocedure door De Rechtspraak is eigenlijk van tafel
omdat ondergetekende de onderliggende redenen al op tafel hebben gelegd bij diverse instanties
van de Rijksoverheid en het reeds zover is dat, of ondergetekenden de LEE20/44PW winnen
of het gezichtsverlies geheel aan de Rijksoverheid is omdat ondergetekenden de waarheid
omtrent de leugen van een dB(A) weging bij Laag Frequent Geluid overlast reeds volledig ontbloot
hebben en het SodM daarover inmiddels een handhaving & klacht dient af te handelen.
Het RIVM heeft een en ander inzake Laag Frequent wegen met de dB(C) curve ook reeds erkend.
Nederlandse Gemeenten wegen bij Laag Frequent veroorzaakt door buitengebeurtenissen ook al
met de dB(C) weging, inclusief de Gemeente Noordenveld.
Het SodM dient onze klacht nu te behandelen, zaaknummer AKL-3098, welke ook weer loopt bij
het RIVM onder M2007 5938 en ook bij de Gemeente Raad van Gemeente Noordenveld.
Bij de Nationale Ombudsman loopt er ook een akkefietje onder dossiernummer: 202009057.
De onderliggende reden voor het stopzetten van de BBZ uitkering van ondergetekenden door de
Gemeente Noordenveld is het klagen van ondergetekenden over Laag Frequent Geluid
veroorzaakt door de UGS-Norg, het SodM weet en erkent die overlast ook allang maar loopt vast
in de wettelijke dB(A) wet die inzake Laag Frequent een leugen is ten bate van het bedrijfsleven.
Boven die onderliggende reden staat dat de Gemeente Noordenveld de BBZ uitkering heeft
stopgezet vanuit ambtelijk machtsmisbruik want hun redenen/overwegingen stroken niet met de
wetgeving artikel 40 van de Participatie Wet. Zelfs het SodM weet dat.
De Rechtspraak heeft ons middels foutieve manipulaties reeds meermaals gepoogd te bewegen
een nieuwe aanvraag te doen en ondergetekenden houden echter voet bij stuk dat hun BBZ
uitkering dient te worden hersteld vanaf stopzetting en bij fatsoenlijke onpartijdige onafhankelijke
rechtspraak dienen er eerst enkele vragen te worden gesteld aan de Gemeente Noordenveld
inzake hun motivatie de BBZ uitkering stop te zetten en de antwoorden op die vragen dienen te
worden gegeven alvorens De Rechtspraak de onderzoeksfase kan sluiten.
Tot heden heeft De Rechtspraak de zijde van de Gemeente Noordenveld al gekozen zonder de
correcte vragen te stellen en ook nu poogt De Rechtspraak, ook met smoesjes van uitstel en
vertraging, allemaal al uiteengezet in de vier ingediende verzetsschriften, en nog steeds vertraagd
De Rechtspraak onze zaak op ondemocratische gronden.
Wij hebben vandaag de griﬃe weer gebeld en de LEE20/44PW staat nog steeds niet ingepland en
dat is een schande omdat ondergetekenden reeds 11 maanden zonder bijstand zitten en de
onderhandse leningen en de stapeling der schulden loopt op.
Het gedrag van De Rechtspraak Noord-Nederland lijkt tot op heden helaas op kleutergedrag,
kleutergedrag omdat kleuters ook wensen met gedram en gedraal af pogen te dwingen, zoals het
nu gaat is bananen-rechtspraak zoals die wel normaal is binnen een dictatuur.
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Ondergetekenden verzoeken u dan ook met klem de LEE 20 /44 PW versneld af te handelen,
11 maanden zonder BBZ uitkering en een reeds vanaf december 2019 lopende gerechtelijke
procedure is belachelijk.
Wij verzoeken De Rechtspraak een besluit te nemen de zaak versneld af te gaan handelen,
mede opdat het mogelijk daaruit voortvloeiende beroep en de reeds ingediende verzetsschriften
daarna ook inhoudelijk kunnen worden afgehandeld.
Wij verwachten van De Rechtspraak binnen twee weken een schriftelijk antwoord inzake het,
zoals reeds eerder geschreven, in september 2020 op de rol zetten van de LEE 20 / 44 PW.
Als De Rechtspraak dat wil kan dat binnen twee weken.
Besef dat de LEE 20 / 44 PW is ingesteld door De Rechtspraak zélf paralel aan de uitspraak van
en door senior rechter F. Sijens inzake de eerste voorlopige voorziening met als reden de
koppeling met de LFg problematiek uiteen te trekken.
Zo snel kan De Rechtspraak dus zijn… als zij dat wil.
Verder uitstel met als argument Corona is een Rechterlijke Gotspe.

Verzoekers inzake LEE 44 / 44 PW
R.Huijskens

C.A.M. van velzen

BRP
Lindelaan 18
9342 PL Een
websites;
NarcistenBuster.nl
HoeDenkIk.nl

3/3

