Van: Robbert Huijskens <robberthuijskens@gmail.com>
Onderwerp: Nieuw besluit BBZ: niet dat ik verwacht dat jullie dit lezen
Datum: 4 december 2020 om 15:15:00 CET
Aan: k.smid@gemeentenoordenveld.nl, m.vanderwal@gemeentenoordenveld.nl,
Marleen van Zanten <m.vanzanten@noordenveld.nl>, e.ferwerda@noordenveld.nl,
r.koster@gemeentenoordenveld.nl, m.nienhuis@gemeentenoordenveld.nl, J Driel
ing van Jan <j.vandriel@sodm.nl>, J.vanDriel@minez.nl, J.Teunissen@shell.com,
martijn.haarsma@shell.com, Jaap Zwiers <J.Zwiers@gemeentenoordenveld.nl>
Kopie: petra@wijnsema.nl, Petra Snip <p.snip@noordenveld.nl>, info@startburo.nl
Hallo college Gemeente Noordenveld, burgemeester, directeur (deze-mail gaat wél
online) en last but not least uw juridisch kwaliteitsmedewerker Mw. Van Zanten,
Afgelopen nacht hebben we met de omstreden camper geslapen in Borger bij
een vriend op het pad,
ja om de Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven van de UGS-Norg even een
nacht te ontvluchten,
dat mag onder de regels van de nep pandemie welke nep situatie is gegenereerd
door de Rijksoverheid.
Ja, een nep-pandemie want je dient je motivatie onder zulke beweringen wel goed
op orde te hebben.
Overheden lijken in het kader van The Great Reset van Klaus Schwab,
u weet wel, Klaus is die man die aan Mark Rutte de Global Citizen Award uitreikte
op the Atlantic Council Meeting op maandag 23 september 2019 te New York,
steeds meer lak te hebben aan goede onderbouwing.
Er is steeds wel een onderbouwing, en het woord zegt het al, dat is de verborgen
motivatie ónder het bouwerk, dat stuk dat de burger niet zien mag.
Huijskens heeft voor de herinneringscentra Kamp Westerbork en het Indisch 220
lange zware eerste lijn oral history verhalen opgenomen, dat gaat je innerlijke ziel
niet in de kouwe kleren zitten,
Van Velzen (nazaat van die Gerard) leest nu het boek ‘de Rattenlijn’ geschreven
door Philippe Sands, dat boek heeft zij opgepikt vanaf een camperplaats waar
leesvoer wordt uitgewisseld.
Philippe is; een jurist, hoogleraar, auteur en advocaat met Frans
Britse nationaliteit. Sands is hoogleraar internationaal recht
aan University College London en directeur aldaar van het Centre on
International Courts and Tribunals
Zijn boek gaat over Otto Wächter, een aanhaling uit dat boek op pagina 100;
"SS-Gruppenfuhrer Otto Wächter (zoek die vriendelijke man maar op), de nazi
gouverneur van het district Krakau ondertekende het bevel; joden ouder dan 12
jaar (dus iedereen van 13 jaar en ouder) werden verplicht een zichtbaar kenteken
te dragen, een blauwe davidster op een witte, precies tien centimeter brede
armband.
De bepaling ging op 1 december 1939 in; wie in gebreke bleef, kon rekenen
op ’strenge Bestrafung’.”
En dan een aanhaling van de website van de Nederlandse Rijksoverheid 2020;
De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder vanaf 1 december
2020. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.
Je kunt een kaartje downloaden waarop je laat zien dat je een uitzonderingsgeval
bent. ... allemaal circulaire geschiedenis…
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Met die vriend gisteravond de rechtszitting van 22 september 2020 inzake de
gestaakte BBZ uitkering doorgenomen, het tweede deel van de zitting
afgeluisterd, er viel wat op;
Vanaf het ontstaan van het hele dispuut in 2019 hebben wij gevraagd om de reden
onder het gezeur, nooit kregen wij daar antwoord op van de Gemeente, gelijk hoe
de Gemeente Noordenveld nu ook nog steeds bezig is.
Huijskens heeft zeer zware levenservaringen met extreme psychopaten gehad,
een van hun kenmerken is het bewust-zwijgen hetgeen ook vaak een bewuste
gedragskeuze is van in narcisme doorgeschoten zielen en de nog zwaardere
psychopaten.
De op feiten gebaseerde gelijkenis tussen de maatregelen op 1 december 1939 en
1 december 2020 is, leuk of niet leuk, zeer schokkend.
De waarheid onder The Great Reset van Klaus Schwab, welke overigens géén
enkele democratische basis heeft, heeft tot doel de wereldbevolking in de periode
2020/2050 te reduceren naar uiteindelijk 7 miljard mensen minder.
We glijden geruisloos de geperfectioneerde versie van Hitlers Endlösung in en in
zo’n situatie streven velen naar een plaats in de keten der macht in de hoop dat
zij zelf en hun familie nog wat langer leven.
Net zo zat in Hitler’s plan van de Endlösung dat de joden zélf het meeste werk van
de Endlösung uitvoerden.
Op 48 minuut 38 seconden van de zitting doet zich dan eindelijk in de rechtbank
de vraag aan de Juridisch Kwaliteitsmedewerker voor vanuit de rechter wat de
motivatie onder het besluit is geweest om de uitkering stop te zetten.
Het antwoord was schokkend; op 22 september 2020 was het antwoord van de
Gemeente Noordenveld; "niet aan toegekomen”.
hûh, niet aan toegekomen…
Dat betekent dat bijna een jaar na de beslissing er onder de beslissing de
uitkering stop te zetten nog steeds géén motivatie ligt.
Op 50 minuut 55 seconden murmelt de Juridisch Kwaliteitsmedewerker er een klein
zinnetje tussendoor; “daar is jurisprudentie voor” hetgeen in onderhavig geval,
waarover de gehele Gemeente Noordenveld stoïcijns zwijgt, ook nog eens onwaar
is want die jurisprudentie is er niet.
Zover inzake de eigengereide kwaliteit van de medewerker.
Dus als je onder de crinoline van deze ongemotiveerde en wel genomen
onwettige beslissing kijkt is er maar een verzwegen motivatie over,
in het college van B&W en binnen de gemeenteraad is sprake van ernstige
belangenverstrengeling met de gaswinning, ga zelf maar nakijken.
Gewoon gasvriendjes van gasvriendjes en Huijskens en Van Velzen strijden
tegen de ernstige ziek makende overlast die de vriendjes maken.
De Afdeling van de Raad van State ligt ook al op de korrel door hun eigen voor de
zitting reeds corrupt handelen.
Toch bijzonder dat de Gemeente Noordenveld nu al vijf weken bezig is een
motivatie te bedenken om tot een nieuwe beslissing te komen zoals de rechter
heeft bevolen, nog 1 week te gaan, schandelijk als je beseft dat het om een
rechtmatige bijstand uitkering gaat!
Wij wensen u allen een goed weekeinde.
R. Huijskens
C.A.M. van Velzen
BRP
Lindelaan 18, 9342PL Een
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