Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Robbert Huijskens robberthuijskens@gmail.com
Re: Uw e-mails van 8 juli, 19 juli en 27 juli 2020 - dossiernummer: 202009057
5 augustus 2020 om 18:22
Nationale ombudsman post@nationaleombudsman.nl

Geachte Nationale Ombudsman zelf!,
Uit onderstaande e-mail van uw medewerker Edwin Jonkman blijkt,
mits u de inhoud van onze klacht daadwerkelijk juridisch op inhoud en als jurist heeft gelezen,
dat uw onderzoeker Jonkman helemaal niets snapt van wat hij inhoudelijk beoordeeld.
Uw onderzoeker volgt om eigen redenen kennelijk klakkeloos de lijn van de Gemeente Noordenveld zonder enig commentaar én
haalt feiten en nonsens dwars door elkaar heen.
Wij hebben het vermoeden dat de inhoud van onze klacht de pet van deze onderzoeker te boven gaat.
Wij zijn dan ook niet bereid in te gaan op de nonsens die uw ‘onderzoeker’ hieronder in zijn bloktekst heeft geschreven.
Wij wensen een ordentelijke behandeling van onze klacht door iemand die begrijpend lezen kan
en die niet in methoden maar ook ordentelijk zelfstandig kan nadenken in toegepaste corrupte methodieken door de
Rijksoverheid,
waarvoor bij klachten de burgers bij de Nationale Ombudsman nog hun laatste toevlucht kunnen zoeken.
Wij kijken uit naar uw spoedige reactie.
Onze klacht 202009057 is séparaat van een heel veel gróter verhaal waarin het RIVM en het SodM inmiddels ook meekijken,
maar dáár gaat onze klacht 202009057 niet over!

Hoogachtend,
Robbert Huijskens
BRP
Lindelaan 18
9342 PL Een

Lianda van Velzen

Op 5 aug. 2020, om 15:26 heeft Nationale ombudsman <post@nationaleombudsman.nl> het volgende geschreven:
Geachte heer Huijskens en mevrouw Van Velzen,

Uw e-mails van 8 juli, 19 juli en 27 juli 2020 trof ik aan na mijn vakantie. Uit de e-mail van 19 juli 2020 leid ik af dat de
gemeente Noordenveld met de brief van 16 juli 2020 heeft gereageerd op uw klacht van 1 april 2020. De gemeente
Noordenveld verwijst daarbij naar de procedure die bij de rechtbank speelt tussen haar en u. Dat is de reden dat ze uw klacht
van 1 april 2020 niet inhoudelijk behandelen. In uw klacht van 1 april 2020 benoemt u dat ook al als grond waarom uw klacht
niet inhoudelijk zal worden behandeld. In onze brief van 16 april 2020 aan u hebben we dit ook benoemd als reden om het niet
te behandelen. Wij zijn niet bevoegd te oordelen over een klacht als de rechtbank over hetzelfde ook om een oordeel is
gevraagd. Tot nu toe gaan we ervan uit, net als u, dat uw klacht van 1 april 2020 hetzelfde is als wat bij de rechtbank ligt.
Mocht u alsnog vinden dat uw klacht van 1 april 2020 toch iets anders is dan wat bij de rechtbank ligt, dan horen we dat graag
van u. Uitleg is dan wel nodig omdat u met uw klacht van 1 april 2020 al aangaf dat hetzelfde bij de rechtbank voorligt.

Met vriendelijke groet,
Edwin Jonkman
Onderzoeker
Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Telefoon: +31 70 8506908
E-mail: post@nationaleombudsman.nl

