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Nationale Ombudsman
Aan mr. Reinier van Zutphen en aan directeur Hanneke van Essen
post@nationaleombudsman.nl

Klacht tegen zowel instantie De Nationale Ombudsman
alsook tegen uw onderzoeker mr. Edwin Jonkman
vanwege corrupte handelwijzen binnen en door instantie De Nationale Ombudsman.
Betreft: dossiernummer: 202009057

Geachte Ombudsman Reinier van Zutphen en directeur Hanneke van Essen,
Bijgevoegd treft u een antwoord brief aan van uw medewerker mr. Edwin Jonkman.
Uw onderzoeker mr. Edwin Jonkman denkt kennelijk dat wij kleuters zijn, dat is vast een
vergissing van de zijde van uw werknemer.
Uit bovengenoemd dossier blijkt dat wij u, mr. Reinier van Zutphen middels
post@nationaleombudsman.nl al hebben gevraagd zelf naar de situatie rondom onze klacht te
kijken welke op zeer onzorgvuldige wijze door mr. Edwin Jonkman is afgewerkt, eerst met een
soort bloktekst-e-mail en nu met een netter opgemaakte brief met dezelfde nonsens.
Wij voegen wat bijlagen bij;
PDF - De uitspraak van de rechtspraak omtrent een conﬂict met Gemeente-Noordenveld, uit die
uitspraak kan een goed lezer opmaken dat de rechtspraak de Gemeente Noordenveld opdracht
heeft gegeven schoon schip te maken.
PDF - Een brief aan De Monarch, Willem-Alexander met een bijlage eraan gekoppeld van RTVDrenthe inzake Gemeente AA-en Hunze.
PDF - Formeel beroep tegen beslissing Gemeente Noordenveld inzake bezwaarschrift, een nog
steeds niet inhoudelijk beoordeeld beroep inzake de hele corrupte procedure rond de
LEE19/4268PW en de LEE 20/44PW.
Al die stukken staan online op onze website narcistenbuster.nl onder het kopje
Gemeente Noordenveld & NAM & De Rechtspraak.
Uw onderzoeker mr. Edwin Jonkman stelt nu namelijk al tijden, al wordt hij nu wel iets snuggerder,
dat onze ingediende klacht ging over een lopende zaak die onder de rechter lag.
Dat is pertinent onjuist.
Ook uit bijgevoegde brief van uw medewerker blijkt dat Edwin Jonkman iets meer wakker is
geworden maar nog niet alles helder op zijn netvlies heeft of niet helder hebben wil.
mr. Edwin snapt nu al wel dat er iets is als “daarnaast”, maar hij schuift in zijn antwoordbrief dat
door hem zelf geconstateerde “daarnaast” weer in de onder de rechter lopende zaak waarmee
hij van “daarnaast” onterecht weer een geheel maakt met een lopende zaak.
De inhoud van het dossier gaan wij hier nu niet herhalen, de klacht betreft een juridisch separate
aanvraag die niet inhoudelijk werd behandeld door de Gemeente Noordenveld en onze klacht
daarover zelfs werd afgewezen omdat de Gemeente Noordenveld die juridisch los van de lopende
zaak staande klacht onterecht op corrupte wijze onder de lopende rechtszaak schoof, een vorm
van “actief onder het tapijt vegen”.
Besef dat er nu een hele geschiedenis ligt die er onder andere toe heeft geleid dat de Gemeente
Noordenveld klachten niet meer onder brengt bij de door hen ingehuurde klachtencommissie.
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Wat kwam ons onlangs ter ore;
De gemeente Noordenveld is sinds 1 januari van dit jaar aangesloten bij de Nationale
Ombudsman.
Klachten, eenmaal beoordeeld door het bestuursorgaan (B&W), komen niet meer bij een externe
klachtencommissie terecht maar direct bij de Nationale Ombudsman.
Klacht of informatie die betrekking hebben op een klacht worden pas aan de Nationale
Ombudsman gestuurd als het bestuursorgaan de klacht heeft behandeld en zich daarover heeft
uitgesproken.
Ahá!
Allereerst heeft Gemeente Noordenveld ons niet in kennis gesteld van deze verandering in de
klachten procedure.
Het is dus puur toevallig dat wij bovengenoemde klacht 02009057 zelf hebben gedeponeerd bij
de Nationale Ombudsman.
Vervolgens heeft uw onderzoeker mr. Edwin Jonkman onze klacht bij herhaling niet serieus
genomen en veegt hij die conform het handelen/gedrag van Gemeente Noordenveld zelf ook
onder het juridisch corrupt tapijt.
Uw medewerker neemt zonder inhoudelijke motivatie duidelijk het standpunt van Gemeente
Noordenveld over.
Tevens poogt mr. Edwin Jonkman steevast iets te doen dat een ingezette poging is om ons te
gaslighten.
Gaslighten is een psychische methode om mensen in hun denken te manipuleren, een methode
die volledig past bij een samenleving waar de democratie is weggezakt in het moeras van een
psychocratie.
Dat doe je met gesprekken met onder andere veel salamitactiek en het woord “gesprekken”
worden de schimmige verborgen lusjes onder de crinoline.
De crinoline is het raamwerk voor de nette buitenkant, het masker waaronder de corruptie
verborgen wordt gehouden.
Wij hoeven u mr. Reinier van Zutphen toch niet uit te leggen dat men om rechtszaken te kunnen
voeren dat altijd geschiedt op basis van stukken/dossier. Stukken zijn schriftelijke communicatie.
Uw onderzoeker poogt steeds weer tot telefoongesprekken te komen, exact dezelfde methode
gevoerd door de juridisch Kwaliteitsmedewerker van Gemeente Noordenveld die dat als
“en dan volgt er een gesprekje” benoemt. (lees uitspraak)
De naam van instantie De Nationale Ombudsman is nu bewezen besmet geraakt en heeft duidelijk
de kenmerken van een overname van de functie van een corrupte klachtencommissie met dien
verstande dat de corruptie mede is overgenomen.
Kennelijk heeft De Nationale Ombudsman dus mensen in dienst per provincie of Gemeente opdat
het gladstrijken van misstanden met directe lijntjes kan plaatsvinden.
Zo werkte het tussen Gemeente Noordenveld en De Rechtspraak ook tot er eindelijk een rechter
kwam die zich waarlijk aan zijn waarheidsplicht hield.
Dit is dus een ingediende klacht!
R. Huijskens

C.A.M. van Velzen
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