
De Rechtspraak  
Rechtbank Noord-Nederland 
Griffie Team SZ, VK en Ambtenarenzaken 

rechter mr. D.W.J. Vinkes  
inzake LEE 20 / 44 PW  
Guyotplein 1 
9712 NX Groningen 


Betreft: Reactie op de niet gegeven reactie door Gemeente Noordenveld.


2 oktober 2020.


Geachte rechter mr. D.W.J. Vinkes,


Ter zitting op 22 september 2020 is er op uw verzoek afgesproken dat de Gemeente Noordenveld 
haar visie zou weergeven op het oplossen van de impasse en op de audio opnamen is duidelijk te 
horen dat de Gemeente dat uiterlijk vóór 1 oktober 2020 zou doen. 


Helaas, moeten wij nu zeggen, dat de Gemeente Noordenveld wéderom in gebreke blijft. 

Op 1 oktober 2020 hebben wij telefonisch contact gehad met de Griffie Groningen en ook zij 
hebben niets van de Gemeente ontvangen, ook hebben wij vandaag niets van de Gemeente 
Noordenveld ontvangen.

Uitstel voor een afgesproken rechterlijke datum is mogelijk mits er gerede redenen zijn af te wijken 
maar ook over afwijken van termijn van reactie bestaat geen tijdig ingediend verzoek door de 
Gemeente Noordenveld.


Wij willen enkele zaken nog doornemen met het verzoek aan u, de onafhankelijke onpartijdige 
rechter, dit mee te nemen in uw overwegingen en uw schriftelijke motivatie. 


Allereerst willen wij hier vermelden dat wij  na de op zich goed verlopen zitting op 22 september 
2020  qua energie nu wel volledig zijn ingestort, maar breken zullen ondergetekenden niet.


Ook wat betreft de printer inkt dan wel toner zijn wij aan het einde, dus vergeef ons de her en der 
vage print kwaliteit.


Wij hopen er op dat u rechter Vinkes uw waarheidsplicht getrouw zult zijn en zullen deze reactie 
op het uitblijven van de reactie van Gemeente Noordenveld derhalve zo kort mogelijk houden.


De korte tijdlijn 
U mr. Vinkes weet, getuige het verloop van de zitting bodemprocedure op 22 september 2020, 
dat er twee zaken dwars door elkaar heen lopen, een LFG overlast probleem & een conflict inzake 
stopzetting BBZ van ondergetekende.

	 Zaak X;  Medio zomer 2018 krijgt ondergetekenden C.A.M. van Velzen ernstig overlast van 	
	 LFg/Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven veroorzaakt door de UGS Norg/NAM.

	 	 Zaak Y; Medio eind 2018 vraagt ondergetekende Huijskens een BBZ aan vanwege 	
	 	 zijn persoonlijke omstandigheden.

	 	 	 Wegens een jaar lang uitblijven van handhaving door Gemeente 	 	 	
	 	 	 Noordenveld inzake zaak X is C.A.M. van Velzen een camper gaan lenen om 
	 	 	 de ernstige martelende overlast af en aan te kunnen ontvluchten.

	 	 	 	 Zaak Y van ondergetekende R. Huijskens heeft een voorland met 		
	 	 	 	 een klacht tegen de Gemeente Noordenveld welke klacht naar 	 	
	 	 	 	 mening van belanghebbende ondergetekende  in zaak Y corrupt is 	
	 	 	 	 afgehandeld door de ingehuurde klachtencommissie door/van de 		
	 	 	 	 Gemeente Noordenveld. Uiteindelijk is de BBZ voor R. Huijskens 		
	 	 	 	 alsnog toch tot stand gekomen, zie bijlage e-mail.      


 / 1 4



Huijskens melde de in gebruik name geleende camper vanwege problematiek X en de Gemeente 
Noordenveld koppelde dat zélf aan het belang inzake Y dat te maken heeft met de BBZ & BRP en 
maakte de complexe fout de 	overlast te koppelen aan de BBZ.


Dan inzake het “verslijten” van drie betrokken senior rechters in de zaak Y & op verzoek van de rechtspraak 
op gemaakte afspraak uitblijven van een reactie door Gemeente Noordenveld 

Naar inzicht van ondergetekenden is het wettelijk zo dat een verzetschrift pas mag worden 
behandeld ná afhandeling van de bodemprocedure, niet voor niets zijn we om die reden nu bij de 
vierde bestuursrechter aangeland binnen dezelfde zaak.

Tevens is de LEE 20 / 44 PW voortgekomen uit een beroep inzake wat ondergetekenden nu maar 
even benoemen als “de handtekeningen affaire” inzake het  bewust en gemotiveerd  niet ten 
tweede male gaan naar de corrupte klachtencommissie, welk bezwaar de eerste Senior Rechter 
niet inhoudelijk behandeld heeft.  


Wat schertst de verbazing van ondergetekende als op 9 september 2020 een uitspraak in de 
brievenbus valt inzake het Tweede Verzetsschrift van 25 april 2020 tegen senior rechter mr. C.H. 
de Groot inzake zijn uitspraak van 24 april 2020 en in de uitspraak van 8 september 2020 doet 
dezelfde senior rechter mr. C.H. de Groot ook uitspraak tegen het verzetschrift tegen hem zelf!

 

Ondergetekenden verzoeken A 

dat de vier verzetsschriften na de uitspraak allen alsnog inhoudelijk behandeld worden


Ondergetekenden verzoeken B 

dat het in januari 2020 op tijd ingediend en niet door Rechter Sijens behandelde beroepstuk 
inzake het na onterecht stopzetten van de BBZ per 1 oktober 2019 niet wéér naar de tijdrekkende 
corrupte klachtencommissie te gaan   

dit mede gezien het volgens afspraak met De rechtspraak op 22 september 2020 niét binnen de 
tijd reageren (minachting van De Rechtspraak) door de Gemeente Noordenveld inzake de huidige 
situatie    

ook alsnog inhoudelijk wordt behandeld en gemotiveerd. Zo niet in ons belang, dan wel in het 
belang van de ons volgende slachtoffers van het gedrag van en door de Gemeente Noordenveld. 


Eventuele strafbaarheid van het gedrag door Gemeente Noordenveld inzake Ambtelijk Machtsmisbruik 
Ondergetekenden verzoeken de rechtspraak zich inzake de zaak Y te motiveren inzake de 
strafbaarheid van het gedrag van en door de Gemeente Noordenveld vanwege ambtelijk 
machtsmisbruik, Wetboek van Strafrecht.


Bij uitspraak doen toekomen van de bureaukosten van ondergetekenden 
Ondergetekenden zullen na uitspraak een nota inzake kantoorkosten opmaken conform reeds 
eerder ingediende vordering. Dat wordt zeg maar “het bonnetje”.  


Bedrag om niet 
Naast dat ondergetekenden zoals bekend, zeker gezien het uitblijven van een reactie door 
Gemeente aan de rechter verzoeken zich uit te spreken de BBZ met terugwerkende kracht te 
laten herstellen vanaf stopzetting hebben ondergetekenden een verloren jaar in herstel en 
wederopbouw.   


De eerste lening - om niet - zodat C.A.M. van Velzen haar dans-coach opleiding kon volbrengen 
staat zwaar onder druk door overbelasting vanwege de lang slepende zaak X & Y waarvoor in 
beide gevallen de Gemeente Noordenveld verantwoordelijk is.


Tevens is hierdoor het opstarten van Samen-Coach door beide ondergetekenden geheel in het 
water gevallen vanwege de totale overbelasting door de zaken X & Y waardoor er geen 
energiemeer over was om aan samen-coach te werken.
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Omdat het, als het de rechter betaamd recht te spreken in voordeel van ondergetekenden, is het 
zo dat ondergetekenden van de Gemeente Noordenveld weinig goeds kunnen verwachten, 
daarom verzoeken zij aan de rechter dwingende uitspraak te doen in de volgende onderwerpen;


Als, zo gebleken is ter zitting op 22 september 2020, Gemeente Noordenveld zo graag af wil 
komen van de “lastige” ondergetekende BRP inwoners dan dienen zij daar minimaal wat voor 
over te hebben.

Allereerst loopt de LFg/SLFHDG problematiek nu door 100% eigen inzet van ondergetekenden

bij het SodM & de RvS.

Dáár heeft Gemeente Noordenveld dus niets meer mee te maken, evenwel moeten 
ondergetekenden af en aan de SLFHDG met de camper blijven ontvluchten en zolang dat nodig is 
zou bijzondere bijstand inzake de extra kosten daarvoor, 

mede gezien het uitblijven van enig handelen van en door Gemeente Noordenveld, 

gepast zijn en ondergetekenden verzoeken de rechter dan ook uitspraak te doen dat 

de Gemeente Noordenveld zolang de zeer belastende situatie is zo die is 

de Gemeente Noordenveld ondergetekenden bovenop de BBZ uitkering 

bijzondere bijstand verleent die ondergetekenden in de toekomst zullen verantwoorden met 
specificaties en met terugwerkende kracht verzoeken ad € 250 per maand (diesel kosten, camper 
plaatsen). Dat is van september 2019 t/m september 2020 13 maanden ad € 250 = € 3.250  aan 
extra onkosten vergoeding met terugwerkende kracht.  

NOOT; Voor ondergetekenden is die hele camper situatie niét gewenst en zéker géén vakantie! 
Die hele camper situatie is het betere van het nog slechtere en kost niet alleen geld maar ook veel 
energie en tijd die ondergetekenden beter wensen te gebruiken.

En dus tevens dat  zolang de situatie door blijft bestaan een vaste extra bijstand van € 250 per 
maand op basis van specificaties. 

Dit mede ter stimulatie van de Gemeente Noordenveld actief te gaan worden inzake meewerken 
aan het fatsoenlijk her huisvesten met vergoeding van verhuis kosten etcetera en de kosten 
vergoeding die de Gemeente Noordenveld zelf via het SodM dient te verhalen op de vervuiler 
zijnde de NAM/Shell.


Tevens verzoeken ondergetekenden gezien het hele verloop het volgende 

en zijn zij bereid zich inzake gemaakte fouten door de rechtspraak en Gemeente soepel op te 
stellen;


Ondergetekenden zijn door hun levens strijders in het overleven.


Mw. C.A.M. van Velzen wil graag een herkansing haar mogelijkheden op de markt uit te breiden,

de lopende dans-coach cursus heeft ernstig te lijden gehad onder de overlevingsdruk.

Ondergetekenden staan op het punt van financieel instorten onder alle druk.

Huur achterstand, belasting achterstand, geleend geld dat terug moet. 

Mw. C.A.M. van Velzen verzoekt via de rechter een nieuwe verse kans met een nieuwe cursus, te 
weten “systemisch coachen”. Hierbij is te denken aan zaken zoals “familie opstellingen en 
individuele opstellingen” ter psychische ondersteuning van cliënten. 

De kosten voor zo’n opleiding liggen rond de € 4.000. 
Na een fase van rust en bijkomen, na herstel van BBZ met terugwerkende kracht, verzoekt C.A.M. 
van Velzen om een verse kans met financiële tegemoetkoming om niet.

  

Ondergetekende R. Huijskens heeft door de strijd inzake zowel X & Y ook weer een sprankje licht 
gezien en verzoekt ook bij rechterlijke uitspraak   de Gemeente Noordenveld zéér ernstig te 
adviseren tegemoet te komen aan de verse herstart van R. Huijskens zoals in het rapport van dhr 
Schipper weergegeven  een andere richting in plaats van narcistenbuster. Dit zonder druk vanuit 
de Gemeente Noordenveld met eisen van tijd en termijnen verzoekt  R. Huijskens een bedrag om 
niet van € 8.000 (ex BTW) van Gemeente Noordenveld.

Waarom;


Ondergetekende Huijskens licht dit gaarne toe maar om dit dossier niet nog dikker te maken het 
volgende; Er zit een enorm gat in de handhaving tussen de mammon en de bevolking. 

De dB(A) wetgeving is een keiharde leugen en er zijn vele burgers die door handhavers & 
akoestische bureau’s voor 99% in de kou staan inzake Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven. 
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R. Huijskens heeft nu de kennis en kan met wat aanschaf van apparatuur burgers gaan 
ondersteunen, het marktmodel wordt hiervoor uitgewerkt.

Het is zelfstandig werk voor R. Huijskens, als het hem lukt kan Huijskens zichzelf uit de BBZ 
werken, zou dát niet fantastisch zijn voor de Gemeente Noordenveld. 

De belastbaarheid van Huijskens inzake “narcistisch handelen door derden” is beperkt, dus enige 
souplesse van en door de Gemeente Noordenveld is gewenst maar Huijskens ziet de kans op 
succes zelf wel zitten met een kalme opbouw. 

Het is een vrij liggende markt.


Aanschaf apparatuur € 4.500 ex BTW

Cursus aandeel € 1.500 ex BTW

Marketing zoals website etcetera € 2.000 ex BTW

Opgeteld € 8.000 ex BTW 
Doelgroep de burger.


Even de kosten op een rij:

BBZ terugwerkend 13 maanden plus vakantiegeld plus doorlopend naar de toekomst

	 Ingediende kantoorkosten rechtszaak 

	 	 Onkosten camper wegens uitblijven handhaving, terugwerkend en doorlopend

	 	 	 Kosten nieuwe cursus C.A.M. van Velzen

	 	 	 	 Kosten nieuwe kansen R. Huijskens 


Voor onafhankelijk onpartijdig de waarheidsplicht vervullend rechter mr. D.W.J. Vinkes 

Huijskens heeft onlangs door toevalligheden apparatuur kunnen bemachtigen uit 1969.

HiFi audio apparatuur van Grundig.

HiFi staat voor High Fidelity, oftewel Hoge Betrouwbaarheid, hetgeen terugslaat op menselijk 
natuurlijk geluid. Hiermee staat de wereldwijde wettelijke dB(A) weging leugen op smeltend ijs. 


Alles wat met de dB(A) weging ontkend wordt bestaat uit normaal hoorbaar geluid. 

Dit is dé nieuwe márkt van Huijskens.


Wat de wet weglaat is wat de Vibro Akoestische Ziekte veroorzaakt en laat nu eens iets heel 
toevallig gelijkvallen;

de laatste tijd blijken veel verschijnselen die als de nawerking van het Corona-Virus (Covid-19) 
worden benoemd gelijk te vallen met die van de Vibro Akoestische Ziekte. 

Zolang bestuurders, rechters, burgemeesters, directeuren van Gemeenten & bedrijven en zelfs de 
medische wereld dát niet willen weten is er wel degelijk een markt voor Huijskens, maar wel een 
moeilijke markt ja. 

R. Huijskens wil die uitdaging met wat financiële hulp graag aan.  


Zie de bijlage Grundig versterker 140 SV uit 1969, deze toont u boekdelen over wat ze in 1969 al 
wisten inzake hoe natuurlijk horen werkt. 

Zie pagina 18 Wirkungsbereiche des Fünffach-Klangreglers. Bisher nicht erreichbare 
Wiedergabekurven können eingestellt werden 1969!

Besef dat dit in de dB(A) wereld onmogelijk is!


Kopie afgegeven Gemeente Noordenveld 
Kopie voor ontvangst Gemeente Noordenveld bijlage.   
Mocht er toch nog een reactie komen van Gemeente Noordenveld die wordt geaccepteerd door 
de rechtspraak  houden wij het recht ook daar nog op te mogen reageren.


Ondergetekenden verzoeken u tot spoedige schriftelijk goed gemotiveerde uitspraak


R. Huijskens	 	 	 	 	 C.A.M. van Velzen

21 mei 1957 te Breda		 	 	 7 mei 1966 te Wervershoof


BRP  Lindelaan 18, 9342 PL Een
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Bijlage 1


Uitspraak senior rechter C.M. de Groot 

tegen het tegen hemzelf ingediend verzetschrift










Bijlage 2


Grundig SV 140 versterker handleiding














































Bijlage 3


eventuele ontvangstbevestiging Gemeente Noordenveld






Bijlage 4


e-mail contact inzake aanvraag BBZ mei 2019

Gemeente Noordenveld - R. Huijskens




Van: Marleen van Zanten M.vanZanten@GemeenteNoordenveld.nl
Onderwerp: Inzake nieuwe aanvraag PW/BZ 2004

Datum: 28 mei 2019 om 10:42
Aan: robberthuijskens@gmail.com

Geachte heer Huijskens,
 
Zoals ik u had toegezegd kan ik nu meedelen, dat er een aanvraagformulier op de post gaat.
Mevrouw P. Snip zal uw aanvraag gaan behandelen.
 
Bewijsstukken, die u al heeft overgelegd, hoeft u niet nogmaals in te leveren. Mevrouw Snip zal
duidelijk aangeven wat nog wel door u en uw partner moet worden ingeleverd.
 
Mocht er iets niet duidelijk zijn met betrekking tot de in te leveren stukken, dan adviseer ik u
telefonisch contact op te nemen met mevrouw Snip.
 
Samen met de aanvraagformulieren stuurt zij u een brief waarin de mogelijkheid van contact
opnemen staat aangegeven.
 
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 

Marleen van Zanten
Juridisch Kwaliteitsmedewerker

Gemeente Noordenveld
Administratie en Ondersteuning

Postbus 109 tel. 050 - 50 27 222
9300 AC RODEN
M.vanZanten@GemeenteNoordenveld.nl

 
Van: Marleen van Zanten 
Verzonden: donderdag 23 mei 2019 10:56
Aan: 'robberthuijskens@gmail.com' <robberthuijskens@gmail.com>
Onderwerp: bevestiging telefonisch overleg inzake nieuwe aanvraag PW/BZ 2004
 
Geachte heer Huijskens,
 
Zojuist hadden wij telefonisch contact naar aanleiding van de recent door u ontvangen brief.
 
U geeft aan dat u de keuze maakt voor een nieuwe aanvraag voor een uitkering ingevolge de
Participatiewet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. U geeft aan problemen te
hebben met behandeling van uw aanvraag of contact met de heer Algra van het Startburo.
 
Ik heb u meegedeeld dat er toch bepaalde stukken ingeleverd dienen te worden, dat geldt
eveneens voor uw partner.
 
Bij dezen bevestig dat wij vandaag aan zullen houden als datum van melding voor een hernieuwde
aanvraag.
Ik zal contact opnemen met een medewerker van het Startburo om een en ander te overleggen.
 
U hoort meer op korte termijn.
 
Met vriendelijke groet,
 

Marleen van Zanten
Juridisch Kwaliteitsmedewerker



Gemeente Noordenveld
Administratie en Ondersteuning

Postbus 109 tel. 050 - 50 27 222
9300 AC RODEN
M.vanZanten@GemeenteNoordenveld.nl
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