Wat gaat Gemeente Noordenveld inzake BBZ en het nieuw te nemen besluit verzinnen

8 december 2020

Okay B&W,
fonetisch rijmt dat mooi,
Hier dan de vriendjes voor vriendjes hulpverlening,
kennelijk heeft B&W wat moeite met de situatie inzake de nieuw te nemen besluit inzake de
stopgezette BBZ uitkering van ondergetekenden.
Dus nu maar wat gratis hulp en daarvoor duiken we in de “causaliteiten”.
Het is nu bijna 25 jaar geleden dat Justitie Nederland, te weten de Recherche Drenthe en het
Openbaar ministerie Noord Nederland in samenwerking, dus als criminele organisatie, valse
kinderporno hebben gemaakt, verspreidt en ingezet áls zijnde kinderporno alsof die gemaakt zou
zijn door R. Huijskens.
Huijskens heeft die harde bewijzen in bezit en al 24 jaar wordt dit misdrijf actief in de doofpot
gehouden.
Er was in 1996 nogal wat loos, Marc Dutroux werd (gelukkig) gepakt.
Rene Lanceé beleefde zijn valse zedenaangifte met vooral fouten door de politie en justitie om
redenen die ondergetekenden kennen uit eerste lijn informatie.
De Minister van Justitie sneuvelde uiteindelijk op de zaak Lanceé.
Tevens vertelde die eerste lijn bron aan Huijskens dat Justitie een hele lange arm heeft.
De uitzendingen die RTV Drenthe van dat kinderporno verhaal maakte zijn toen opgevraagd door
de politie academie te Zuid-Laren, alwaar ook een van de betrokken rechercheurs werkt, of
werkte, die onder andere mede de hand had in de hele gang van zaken rond de valse
zedenaangifte.
Toen Huijskens in 1996, na 8 dagen verhoor van drie perioden per dag, door o.a. de toegepaste
verboden verhoormethoden psychisch als wrak werd thuis gebracht, vertelde de bewuste
rechercheur in de keuken bij Huijskens tegen Huijskens
“je bent nu (doelbewust psychisch) stukgemaakt, doe er je voordeel mee”.
Na een lang herstel is er door Huijskens nogal wat water verplaatst…. vele zaken zijn gevolgd en
vele narcisten zijn door Huijskens “juridisch afgewerkt”.
Als Huijskens zich van een ding bewust is, is het zelf geen juridische fouten maken waarop de
overheid hem kan pakken.
Mocht de recherche óóit nog de echte waarheid willen leren kennen zal Huijskens hen die
vertellen. De recherche zat dichtbij maar hadden een tunnelvisie die 180 graden
verkeerd-om was.
Huijskens werkt verder middels toepassen van de FPK methode. Forensisch Psychiatrische
Kliniek; benoem gedrag bij de correcte naam.
Voor wie meer wenst te weten over Huijskens, bezoek zijn websites hoeDENKik.nl en
NarcistenBuster.nl en lees autonoom begrijpend voor zover uw brein dat kan.
Huijskens kan prima werken maar is tot de BBZ situatie gekomen door een totale overkill aan
bovengemiddeld narcistisch gedrag van werkomgeving.
Wat gebeurde er in september/oktober 2019 inzake zijn BBZ uitkering; wederom een totale
overkill aan bovengemiddeld narcistisch gedrag door Gemeente Noordenveld.
Ja, Huijskens is op basis van enorme levenservaring bevoegd tot het maken van die conclusie.
De door Gemeente Noordenveld misbruikte reden voor stopzetting BBZ is camper gebruik maar
die reden heeft gefaald en de rechter heeft aan B&W van de Gemeente Noordenveld bevolen om
tot een nieuw besluit te komen inzake het primaire beroep van ondergetekenden stammende uit
november 2019, oftewel GN dient zich opnieuw te motiveren omdat er nog steeds geen wettig
geldige motivering is voor stopzetting van de BBZ, uiterste gegeven tijd is vrijdag 11 december
2020, 23:59 uur.
Omdat de opgegeven reden gefaald heeft zijn er drie mogelijke andere causale redenen waarom
de BBZ van Huijskens is stopgezet, wij hopen dat B&W wat hulp heeft aan onze inzichten.
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Causale mogelijkheid 1;
Het klagen over de Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven overlast die de UGS-Norg
gegenereerd, in de volksmond “LFg bromtonen” genoemd, zijn op lange constante termijn zeer
schadelijk voor de gezondheid van R. Huijskens & C.A.M. van Velzen gebleken en ook voor veel
meer mensen die echter het causaal verband nog niet hebben kunnen maken.
De economisch-fascistische belangen zijn zeer hoog voor de belanghebbenden zoals
aandeelhouders van Shell.
Om een lang verhaal kort te maken, door gebrek aan handhaving van de LFg overlast door
Gemeente Noordenveld zijn ondergetekenden erin geslaagd de leugen van de Wettelijke dB(A)
geluid-weging te ontdekken en te onthullen, daarvoor staan zij maandag 14 december ook bij de
voor die waarheid inmiddels bij voorbaat al weigerachtige Raad van State.
De WERELDWIJDE LFg dB(A) geluid overlast weging leugen ten bate van het economischfascistisch belang van het grote bedrijfsleven is net zo’n wereldwijde overheidsleugen als de
“pandemie leugen” rondom het op zich ernstige Covid-19 virus met een onderliggende zelfde
soort economische-fascistische grondslag en nog een verborgen reden.
Causale mogelijkheid 2;
Huijskens & Van Velzen hebben gaande de trajecten met Gemeente Noordenveld ontdekt dat de
Gemeente een constructie gebruikt om burgers uit de uitkering te weren, des nodig met een
psychisch ‘gestrekt been’. Alles voor het economisch-fascisme.
Omdat de Gemeente de wetgeving niet zelf met een stram gestrekt been mag uitvoeren is dat
werk medio 2016 uitbesteed aan formeel een eenmanszaak die de starre beoordelingen uitvoert.
Causale mogelijkheid 3;
De verborgen motivatie dat Huijskens uit de BBZ werd geknikkerd om in januari 2020 opnieuw
aan te moeten melden en dan was dat voordelig voor Gemeente Noordenveld.
Allereerst liep de BBZ dan mogelijk niet door tot het pensioen van Huijskens, iets waarover
Juridisch Kwaliteitsmedewerker MvZ ter zitting over heeft gelogen en de rapportage van Schipper
Accountancy zou gelijk ook vervallen.
Causale mogelijkheid 4;
De Lange Arm van Justitie Nederland, zoals door Rene Lanceé aan Huijskens omschreven.
Zo weet Huijskens uit eerste hand hoé de collegae van Rene hem alsnog probeerde te naaien
toen Rene (nu zo’n 25 jaar geleden) heimwaarts werd gezonden na zijn vrijlating.
Er worden bij lastige burgers en organisaties met de lange arm door de overheid actief mollen
ingezet om individuen dan wel protest organisaties te infiltreren en te ontwrichten.
Er is door Gemeente Noordenveld en Gemeente Marum en Leek in 2015 een constructie bedacht
die concreet is gemaakt in 2016.
Uit mijn hoofd is de dan genaamde Gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019 die constructie
gestapt. Gemeente Noordenveld is doorgegaan met ISD-Noordenkwartier.
Uit Noordenkwartier kwam Het Startburo welks voor zover wij kunnen ontwaren mogelijk
voortkwam uit een vaste medewerker van de Gemeente Noordenveld zelf en als zelfstandig
ondernemer door ging. Met deze constructie kon geld worden bespaard, de burger de straat op.
Per 1 januari 2020 is Noordenkwartier opgeheven en doet Gemeente Noordenveld het werk
formeel weer zelf maar besteed de beoordeling en formulieren uit aan Het Startburo.
Nadenkende over de mogelijke causaliteiten en mogelijke “lange armen” kwamen
ondergetekenden op een helder moment op de rekenkamercommissie van Gemeente
Noordenveld. Zeg maar op hen die het beleidsproces der Gemeente dienen te controleren.
Het is zielig maar waar, tegenwoordig worden in de covid-19 indoctrinatie door de main stream
media dat soort algemeen voorkomende causaliteiten benoemd als “conspiracy denken” opdat
niemand de bij de naam genoemde waarheid nog snappen kan, overheid = nep-nieuws.
De onafhankelijke journalistiek is overgegaan in de propaganda machine van de overheid.
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Eigenlijk moet inmiddels de gehele wereld kennelijk in psychiatrische behandeling bij de FPK.
De rekenkamercommissie van Gemeente Noordenveld bestaat uit;
Voorzitter: beroeps rekenkamers medewerker Elias de Haan,
Intern lid: Gemeenteraadslid Groen links Femke Knoop,
Intern lid: Gemeenteraadslid CDA Gemeente Noordenveld Gerard Willenborg,
Extern lid: sinds november 2019, Erik van Zuidam,
Extern lid: sinds april 2016, Geke Bruins-Slot.
Secretaris: Gemeentemedewerker Werner Damman.
Even wat huiswerk gedaan.
Met alle respect, aan Femke Knoop en Gerard Willenborg worden alle stukken inzake ons dispuut
weggehouden door B&W en Griﬃe der Gemeente Noordenveld, lekker democratisch zeg maar.
Even een FPK uiting;
Huijskens heeft niets te verbergen en Justitie Nederland héél veel.
Huijskens en Justitie Nederland boteren sinds 1996 dus niet maar de Wet is de Wet en ik ben
ervan overtuigd dat Justitie een bloedhekel aan mij (Huijskens) heeft.
Dus, Huijskens ging in de uitkering en de lange armen zagen toen mogelijk hun kans schoon.
Openbaar Ministerie en Recherche, met oprecht álle respect voor hen die goede dingen doen,
diegenen welken Huijskens in connecticiteit met de valse zedenzaak echter heeft meegemaakt
zijn pervers tuig en dat kan Huijskens gewoon stellen, de betrokkenen en daarna massa aan
zwijgers zijn in geval Huijskens samenwerkenden kinderpornografisten en zij schermen de
belangen onderling af.
Geke Bruins-Slot blijkt een Senior Oﬃcier van Justitie te zijn en zit sinds april 2016 in de
rekenkamercommissie. Zij heeft ons tot op heden niet durven terugbellen na aanvraag bij O.M.
Groningen.
Erik van Zuidam blijkt van 1993 t/m 1999 Hoofd Divisie Recherche te zijn geweest in Groningen
maar er is vast ook en zoals gebruikelijk veel contact geweest met de Recherche Assen.
1996/1997 is exact de periode dat de recherche mij oppakte en inzag dat het een valse aangifte
was (dossier kennis) en mij vervolgens toch maar even doelbewust psychisch hebben gesloopt ter
bescherming van betrokkenen.
Van Zuidam is van 2005 t/m 2012 PLV Korpschef regiopolitie geweest. Bij de overgang van 25
korpsen naar 10 korpsen is Van Zuidam vetrokken en is Nathalie Kramers de nieuwe PLV
Korpschef geworden.
Nathalie nam, naar mijn mening spijtig, zonder opgaaf van reden afscheid van de korpsleiding ten
tijde van het wapenverlof debacle van mij, welks debacle werd geïnitieerd door Korpschef van
Provincie Zeeland en onder de verantwoordelijkheid van Nathalie lag. Letty Demmers van der
Geest die na het door haar, vanuit haar grote ego, veroorzaakt wapenverlof gezeik door een
achterdeur uit Justitie Nederland werd afgevoerd kreeg als troost-baan een burgemeesterschap.
Ja burgermeester Klaas Smid, zo gaan die dingen, laatst had ik de receptie van Gemeente
Noordenveld aan de telefoon en toen ik vroeg “nou, geef me dan Klaas Smid dan maar even aan
de lijn” kon dat echt niet zomaar, Klaas is een soort heilige God, ver weg van de onderzaat burger.
Leidinggevenden maken in dit tijdsframe veel vaker enorme fouten, ze denken dat zij méér waarde
hebben dan andere burgers, ze zijn echter vergeten dat ook zij als ambtenaar heel gewoon een
burger zijn.
Kijk, Koning Willem-Alexander is ook maar een gewone uitkeringstrekker en zijn ziel, als hij die
hopelijk nog heeft, woont ook gewoon in een mensenlijf met dezelfde gebreken en kenmerken.

Vandaag dus maar even wat gepoogd te bellen met Erik, Geke via O.M., Elias & Werner.
Al die gesprekjes heb ik opgenomen.
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Erik haakte al heel snel af toen ik naar zijn recherche verleden vroeg.
Geke heeft niet terug gereageerd,
Elias was er ook heel snel klaar mee en verwees naar Werner,
en Werner belde op mijn verzoek via de receptie terug.
Wat hebben die angsthazen Erik, Geke en Elias kennelijk te verbergen zeg.
Werner stond me prima te woord maar…;
Werner vertelde mij dat ik al contact had gehad met Elias. Dat vertelde ons dat Elias al snel
contact had gemaakt met Werner. Ik had dat contact met Elias niet gemeld.
Causaal verband tussen mijn BBZ debacle en invloed door Erik & Geke was volgens Werner
onmogelijk.
Tevens vertelde Werner ons dat de rekencommissie als taak had het beleidsproces te controleren,
oei Geke…
Werner vertelde namelijk helemaal niets te weten van iets als “Het Startburo”, en hij is secretaris
van de rekenkamercommissie en was raadsgriﬃe, bijzonder toch Geke, je zit er al vier jaar.
Wat weet de rekenkamercommissie kennelijk niet of waar liegt zij over?
Bij beoordelingen moet de rekenkamercommissie toch weten van het bestaan van Het Startburo,
Werner Damman was tot onlangs raadsgriﬃer én is griﬃer van de rekenkamercommissie.
Tevens is het de raadsgriﬃe die onze stukken weghield van de gemeenteraad.
Tevens was Werner Damman medio 1996/1997 de gemeentevoorlichter van Gemeente Assen ten
tijde van de valse zedenzaak dat zich allemaal in Assen afspeelde en welke zaak is stilgehouden
in de media. Kunnen wij Damman nog wel op zijn woord geloven…
Werner vertelde ook dat de rekenkamercommissie naar zijn mening uiterst betrouwbaar is.
Als je echter zoals ondergetekende, een extreem grote ervaring hebt aan narcistisch en
psychopaten gedrag dat weet je dat velen, ook juist in de bestuurslagen, een enorm masker
kunnen dragen, vele malen groter dan het stupide psychisch manipuleer mond/neuskapje.
Daarbij heeft Huijskens in zijn werk heel veel reizen gemaakt, onder andere ook naar de
Nederlandse VN militairen tijdens de Balkan oorlog. Huijskens zat al aan de Kroatische kant
opnamen te maken terwijl de EU nog vasthield aan de Serviërs als the good guy’s. Nou die
Kroaten waren ook net zo goed the bad guy’s. De militaire voorlichter van Kroatië nam Huijskens
en verslaggever mee in zijn auto en vertelde hoe slecht de Serviërs waren en wel met ambulances
vol militaire scherpschutters in de weekeinden zomaar Kroaten gingen doodschieten. Nog geen
tien minuten later stopte de voorlichter voor een toeterende ambulance achter hem, die zat vol
Kroatische militairen en ze moesten elkaar even begroeten.
Een bestuursfunctie of titel hebben wil niet zeggen dat iemand betrouwbaar is, in de
psychopathie gaat het daarbij al helemaal niet om wat iemand zegt maar om iemands gedrag.
Neem bijvoorbeeld B&W Gemeente Noordenveld, wellicht is het een grote orgie van vriendjes
voor vriendjes, daar lijkt het qua gedrag namelijk wel heel erg veel op.
Huijskens heeft daar een stuk over geschreven genaamd “de mores”.
Mensen die psychopathische neigingen hebben nemen meestal wraak op hen die hun
dwarsbomen. In de psychopathie wordt gewerkt met macht, met aantrekken en weer wegduwen.
Neem het mogelijk causaal verband tussen vreemde gebeurtenissen bij ons thuis.
Toen Nathalie Kramers na Erik van Zuidam de nieuwe PLV Korpschef werd van Noord-Nederland
schreef Huijskens in het kader van het gezeik over zijn wapenverlof aan Nathalie dat hij met een
sticker op zijn auto ging rijden “Justitie Nederland Corrupt” en waar Huijskens veel reed met zijn
auto en kenteken en dat Huijskens hoopte dat mocht Huijskens een vreemd ongeval krijgen
Nathalie daar een gedegen onderzoek naar zou doen. De recherche en het OM maak ik waar ik
kon en kan terecht zwart vanwege hun gemaakte kinderporno, moeten ze hun rotzooi maar netjes
opruimen.
Besef ook dat je als professional dingen behoort te kunnen scheiden, als ik bijvoorbeeld
rechtszaken opnam voor RTV Drenthe en oﬃcier Eva Kwakman tegenkwam groetten zij en ik
elkaar netjes terwijl ik haar langs andere kanalen ook onder vuur nam met het geschreven woord.
Hoe vaak ik agenten had die mij met norse blikken poogden te imponeren, terwijl we allemaal
gewoon in De Rechtbank aan het werk waren.
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Huijskens is een buitenbeentje, hij stond binnen justitie en stond tegenover justitie en was ook
nog eens zijn eigen raadsman in welke combi menigeen zich vaak verslikt.
Neem nu zelf even die politiehelikopter die onder boom hoogte achter ons huis langs vloog, of die
gepensioneerde rechercheur die een fotocamera van Van Velzen kwam kopen en met mij het
gesprek aan ging en mij waarschuwde voor het halen van mijn pensioen…. Die camera bekeek hij
amper en omgaan met die camera noch met fotografie was duidelijk niet zijn metier. Het was
duidelijk een gestuurd bezoek.
We hebben nóch zo’n ervaring met een wetenschapper die toevallig heel veel wist over LFg, hij
kon dat wel even oplossen. En ook hij vergat zelfs de Zeiss kijker die hij inderdaad van
ondergetekende kocht überhaupt te bekijken.
De arm van mensen die een hekel aan je hebben is lang en de recherche hééft een hekel aan mij.
Huijskens kan nog ﬀ doorgaan met anekdotes.
Wie weet is het causaal verband wel gelegen in ál deze vier voorbeelden.
Het mag u duidelijk zijn dat alle aangeschrevenen dit stuk met iedereen mag delen, ook met name
verzoeken wij aan Werner Damman dit te delen met de om hun eigen redenen spreek-angstige
rekenkamercommissie. Besef wel dat dit soort stoïcijns angst-zwijgen eigenlijk altijd betekent dat
er iets verborgen wordt gehouden en om een telefoontje van Huijskens te kunnen hanteren zou
Erik van Zuidam als ex hoofd recherche verbaal toch echt wel capabel dienen te zijn.
Waarom ging Van Zuidam weg bij de recherche, waarom ging later Nathalie Kramers weg,
wellicht mogelijk ook leuke causaaltjes…
Dat dit stukkie meegaat naar het Centraal Bureau voor Beroep mag duidelijk zijn en ik denk nog
wel wat meer. Rijksrecherche is na bijna 25 jaar shit zeker ook een optie, zeker ook voor dit onfris
verhaal. Of daar ook weer vriendjes zitten, vast en zeker.
De wereld verbeteren doe je echter niet met zwijgen.
Okay, voor de orde;
maandag 14 december 2020 rijden ondergetekenden naar Den-Haag, Raad van State, zitting
twee uur. Parkeergarage Plein, voertuig Ford Courier, VZ-193-F, kleur zwart, witte stickers met
Narcistenbuster logo op de zijkant. Lopend naar Raad van State.
Doel; de Wettelijke dB(A) leugen rond trompetteren en de rechters eventueel wraken, gewoon
juridisch wraken hé!
Deze info voor wie nog plannen met ons heeft…
Wat duidelijk is dat vanuit welke causaliteit dan ook er nu vanuit ambtelijke corruptie een
misdaad wordt gepleegd jegens de rechten van de mens om ondergetekenden doelbewust
financieel te willen vernietigen,
hetgeen wederom ook direct te vergelijken is met het overheidsgedrag jegens de nep-pandemie.
U past als Burgemeester & Wethouders & Juridische Kwaliteitsmedewerker M.v.Z. in ieder geval
diepe diepe diepe schaamte.
Als u echter helemaal geen schaamte ervaart, zoals helaas nu al tijden uit uw gedrag blijkt,
betekent dit dat u inderdaad narcistisch gedrag vertoont en dit schrijven is in geen enkel opzicht
een belediging noch is het op u schelden want uw eigen bij herhaling vertoond gedrag is
gelijkend op een van de vaste gedragskenmerken van mensen met de narcistische
persoonlijkheidsstoornis.
R. Huijskens

C.A.M. van Velzen

BRP
Lindelaan 18
9342 PL Een
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