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Geachte Koning,

deze brief is voor u ter kennisname omdat ondergetekende R. Huijskens na 25 jaar 
praktijkonderzoek binnen uw overheid en uw Justitie Nederland duidelijk heeft gekregen waarom 
uw Staat verloederd en het leek Huijskens nuttig u simultaan met deze inbreng in 
bovengenoemde zaak op de hoogte te stellen van de ontdekte oorzaak der corruptie.


Geachte CRvB Raadsheer mr. P.W. van Straalen,


Ondergetekenden hebben lang nagedacht of zij nog een conclusie van repliek zouden schrijven 
op het verweer van B&W van de Gemeente Noordenveld, bij de griffie binnengekomen op 4 
februari 2021. 

Er zijn echter zoveel situaties gepasseerd, waaronder dat we nu, na vernietiging van het eerdere 
en weer een nieuwe uitspraak door rechter Vinkes nu met de vijfde bestuursrechter/Raadsheer 
onderweg zijn met als voorafje op aankomende zitting nog een spoed afhandeling die door De 
Rechtbank Groningen is afgewerkt. 


Eigenlijk reageren wij daarom nu toch nog en wel voor de vorm omdat de inhoud van het verweer 
van B&W bizar is. Tevens omdat wij nog enkele zaken willen benadrukken in deze voor ons 
financieel van levensbelang zijnde VoVo;


Het kerngevoel van de ondergetekenden is triestheid en het ongeloof op het In Nederland 
heersende verbod op het kenbaar maken van waarheid zoals bijvoorbeeld de leugen van de 
Wettelijke dB(A) weging. Van daaruit speelt er inmiddels   dat naast de strijd om herstel van de 
BBZ uitkering   ondergetekenden aangifte wensen te doen tegen B&W Gemeente Noordenveld en 
hun ambtenaren op basis van het wetboek van strafrecht artikel 365 (bewust) Ambtelijk 
Machtsmisbruik.

Als B&W van Gemeente Noordenveld en de (NAM Raad van State winningsplan UGS-Norg) 
hiermee alsnog weg kunnen komen kunnen we alle wettelijke regels ook wel bij Attero in de 
verbrandingsovens gooien. 

Met de gehele gang van zaken omtrent de overlast op ons woonadres en de gevolgen daarvan 
zoals stopzetting van de BBZ uitkering zijn niet alleen de beginselen van de rechtsstaat van 
ondergetekenden maar ook van de Koning geschonden. 

Nederland is tenslotte een Constitutionele Monarchie. 
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Als wij, eisers, deze VoVo zaak op een niet corrupte wijze winnen heeft u gelijk dat uw 
rechtssysteem Justitie Nederland toch nog wel werkt,

als wij om corrupte redenen verliezen hebben wij er gelijk in dat ons rechtssysteem Justitie 
Nederland volledig is doorgerot en wel om de volgende reden;

Het gedrag van ambtenaren die de Eed aan de Koning, oftewel aan de Monarch hebben afgelegd  
misdragen zich op grote schaal.


Al 25 jaar vecht ik R. Huijskens om redenen die mij onterecht steeds weer worden en zijn 
aangedaan tegen een corrupt Rechtssysteem en uiteindelijk vind je, functionerend als je eigen 
raadsman en het gehele systeem hebt doorworsteld, de rode-draad waarom het Nederlands 
Rechtssysteem van binnenuit verrot blijkt te zijn, namelijk door “de afgelegde Eed aan de Koning”.

 

Let op: Het gaat hierin niét om “de Koning” maar om “de Eed” die is ingebed in het Statuut voor 
het Koninkrijk, zijnde De Staat en dat is statutair de alleenheerser. 

Het systeem onder de alleenheerser zijn de Statuten voor het Koninkrijk welke belangen worden 
behartigd door hen die De Eed hebben afgelegd aan de Koning en niet aan het volk. 


Dé grote gaslighting, oftewel de narcistische leugen is dat zij die de Eed hebben afgelegd staan 
voor ambtelijke taken voor welke zij met de afgelegde Eed aan de Koning hun trouw hebben 
beloofd dan wel gezworen en de verrotting die dan in het systeem komt zit in het feit dat allen die 
de Eed aan de Koning hebben afgelegd dan wel beloofd of hoe dan ook hebben afgelegd 
daardoor bewust of onderbewust niet alleen de Koning maar ook elkander door dik en dun 
afdekken en exact dáár zit de rot van het Rechtssysteem.

Deze rot gaat door alles heen en gaat ten kosten van burgers zijnde het onderzaat van de Koning. 


Door deze heersende interne mores binnen de groep die de Eed aan de Koning hebben afgelegd 
ontstaat de onuitgesproken verzwegen schimmige tussen-wet van elkaar beschermen.  

Daarom zijn er controle instanties ingesteld. Één voorbeeld uit de eigen geschiedenis van 
ondergetekende Huijskens;


Jaren terug, van Raad van Discipline naar Hof van Discipline te Den-Bosch, onderliggende zaak 
valse zedenzaak, justitiële kinderporno, twee strafrechtadvocaten die hun werk niet goed deden. 

De Raad verprutste de zaak om een van de twee strafrechtadvocaten, die Huijskens keihard te 
pakken had, te beschermen. De magistraat van het Hof deed   na een manipulatieve vraag aan 
Huijskens   die Huijskens echter goed beantwoordde   gelijk uitspraak “dan heeft u gewonnen 
máár er zijn voor u géén rechtsmiddelen meer over”.  

Huijskens tegen het Hof “dat hebben jullie dan wel goed dichtgetimmerd”.

Magistraat HvD “ja, dat hebben wij inderdaad goed dichtgetimmerd”. 

Huijskens “dan kan ik vanaf nu zeggen en schrijven wat ik wil” en vandaar ook dat Huijskens vaak 
een raadsman-koffertje gebruikt met daarop de tekst “Justitie Nederland corrupt”.   


Ik noem hier met name ook even De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

commissie met als uitkomst ongekend onrecht in toeslagenaffaire beginselen rechtsstaat 
geschonden 

dat concludeerde de commissie Bosman dat van uitvoeringsorganisaties wordt verwacht dat ze 
aan de ene kant burgers van dienst zijn en aan de andere kant streng optreden tegen fraudeurs. 
Maar heldere sturing vanuit de politiek of het kabinet ontbreekt”
& onlangs

Kamercommissie: mensen in de knel door missers bij uitvoering wetten en regels;

“Ongekend onrecht | Tweede Kamer der Staten-Generaal  
De Tweede Kamer, ministeries en uitvoeringsorganisaties verliezen bij het uitvoeren van beleid te 
vaak de menselijke maat uit het oog. Dat is een van de conclusies van een Tweede 
Kamercommissie die de afgelopen tijd onderzoek heeft gedaan naar het functioneren van 
organisaties als uitkeringsinstantie UWV, rijbewijsinstituut CBR en de Belastingdienst. 
Met name de rigide manier van ambtelijke taken uitvoeren” 

Mw. Petra Snip van Gemeente Noordenveld dan wel van Het Startburo riep het in september 2019 
al voordat de Gemeente Noordenveld onze BBZ uitkering stop zette “ik zit in een spagaat”. 
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Blijf er qua inhoud even bij, dit betoog gaat wel degelijk óók over de CRvB 20 / 4200 PW R004 93 
VoVo inzake hoe ver de verrotting gaat.

1996, Marc Dutroux periode, Rene Lanceé verhaal, wie kent dat niet, ik wel en uit de eerste hand, 
ik zat in exact dezelfde periode vlak na Rene Lanceé in 1996 met een valse zedenaangifte. 

Omdat het Rechtssysteem in 1996 volgens aangifte géén brandkasten vol kinderporno bij 
Huijskens vond en velen die de Eed hadden afgelegd, inclusief strafrechtadvocaten en de RAIO 
officier die “zo zielig was” heeft het menselijk systeem waarin de afgelegde Eed leidend is zélf 
maar gemanipuleerde kinderporno gemaakt vanaf een video van mijn dochtertjes en dat in mijn 
strafdossier geplakt als schijnvertoning gelijkende “als door mij gemaakt” en daadwerkelijk ook 
“als door Huijskens gemaakte kinderporno” actief is ingezet bij mijn toenmalige partner.  

Ik heb de keiharde alles dekkende bewijzen al 24 jaar in bezit en het Rechtssysteem dekt alle 
belanghebbenden al die jaren al corrupt af omdat alle betrokkenen De Eed hebben afgelegd aan 
de Koning. Dus een Eed aan de Koning beloven/verklaren/zweren bewijst niets.


Tijdens de zitting Raad van State op 14 december 2020 inzake Winningsplan Norg 
instemmingsbesluit, 201907553/1/R4, hebben ondergetekenden de Wettelijke leugen inzake Laag 
Frequent geluid kunnen presenteren en dat hebben ondergetekenden op volgende wijze gedaan;

Bij de eigen pleitbeurt hebben wij eerst de Kamer van de RvS zelf aangesproken  dat de griffie 
bewijsmateriaal had geweigerd  en dat had Huijskens in 2013 ook al bij de RvS meegemaakt 
inzake zijn in 2011 onterecht ingenomen wapenverlof door een ingebrachte DVD met 
bewijsmateriaal van de hiervoor benoemde justitiële kinderporno te weigeren. 

Huijskens zwaaide in december 2020 dus weer met de nog steeds gesloten twee maal 
geretourneerde enveloppe met het stempel van de RvS erop uit 2013.   

Huijskens heeft de Kamer RvS voor zijn pleiten hierop aangesproken en had twee pleitnota’s bij 
zich, één versie voor als de RvS toch wel naar de geluidsdemo inzake de dB(A) / dB(C) muziek 
zouden luisteren  en de andere pleitnota voor het geval dat de Kamer van de RvS het bewijs zou 
weigeren en de  ondergetekenden de Kamer van de Raad van State dan zouden wraken. 

De RvS koos wijs en ondergetekenden hebben de geluidsdemonstratie inzake de leugen van de 
Wettelijke Laag Frequent geluid wetgeving in dB(A) weging kunnen presenteren.

De RvS heeft de uitspraak zes weken uitgesteld en volgens ons omdat er connexiteit is met onze 
BBZ situatie met Gemeente Noordenveld, oftewel de CRvB 20 / 4200 PW R004 93 vovo & CRvB 
20 / 4275 PW R004 93 bodem. Wie zet het zwaard van Vrouwe Justitia waarin!? 

De met zes weken uitgestelde uitspraak RvS zou op 8 maart 2021 dienen te volgen.  


We gaan de zich nu al drie maal openlijk herhalende corruptie van zowel B&W van de Gemeente 
Noordenveld als ook die van de rechtspraak nogmaals langslopen.


Als eerste hebben wij in november 2019 bezwaar gemaakt tegen het besluit van B&W en daar 
later nog een beroep en motivatie bij opgemaakt gedateerd 5 januari 2020.  

Op 8 januari 2020 diende er een eerste VoVo bij de Rechtspraak onder senior bestuursrechter mr.

F. Sijens. Daaruit kwam de tweede manipulatieve rigide rechterlijke dwaling voort, B&W ging 
Sijens voor.

Het probleem van die zaak was dat Gemeente Noordenveld én De Rechtspraak onze motivatie op 
tijd hadden ontvangen maar volgens ondergetekenden uit die motivatie de corruptie van de 
Gemeente Noordenveld zou blijken doordat zij onder hun verantwoordelijkheid hun werk 
uitbesteden aan een buiten bedrijf en een naar mening van ondergetekende corrupte bezwaar 
commissie. Die motivatie wordt vanwege het afschermen van de belangen van diverse ambt-eed 
dragers continu afgedekt en dus gaat het er ondergetekenden bij de behandeling van de VoVo 
over dat die motivatie nu eindelijk wordt behandeld want anders gaat raadsheer Van Straalen 
luchtfietsen.  


De Juridisch Kwaliteitsmedewerker van de Gemeente Noordenveld met onder die functie de 
mens/persoon Mw. M. van Zanten vertegenwoordigd namelijk het College van Burgemeester en 
Wethouders waaronder de directeur/secretaris M. van der Wal. Of Mw. Van Zanten haar trouw aan 
de Koning heeft beloofd weet ik niet, in de taal van NarcistenBuster kan er sprake zijn van facilitair 
narcisme.
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Besef dat eisers beiden NOSS hebben, Narcisme Overlever Stress Syndroom, (variant op PTSS) 
vandaar ook dat zij graag mensen willen ondersteunen die nog slachtoffer zijn van narcisme om 
hen te begeleiden naar  overlever zijn van narcisme. Narcisme is normáál indien dat in baláns is 
met empathie en wordt echter een persoonlijkheidsstoornis als de balans ernstig verstoord is. 

De opzet van de BBZ uitkering, zie rapportage van Schipper Accountancy uit 2019, was het 
opzetten van een coaching onderneming. 

Met name eiser Huijskens (zelfstandig ondernemer) was namelijk helemaal opgebrand op een 
narcistische werk/opdrachtgever omgeving. 

Dus wat kreeg Huijskens, een narcistische douche van de Gemeente Noordenveld en Justitie 
Nederland die nu al 17 maanden door ettert op basis van gedrag dat onder de Eed woekert.


Want…;

Los van de situatie van ondergetekende Huijskens kreeg ondergetekende eiser Van Velzen 
halverwege 2018 ernstige overlast en hoorden beide eisers hoe de UGS-Norg ten tijde van de 
mededeling dat de gaswinning zou worden afgebouwd de NAM / gasunie / De Staat / who ever 
hebben besloten nog even zo snel mogelijk zoveel mogelijk gas te winnen. Dat verhaal uitgebreid 
in de RvS 201907553/1/R4. Maar dat deel van de Gemeente Noordenveld die vanuit de Eed 
werken deden bewust niéts aan de gemelde overlast waarmee zij hun taak ten aanzien van de 
burger lieten liggen omdat die botste met hun Eed en bijbehorende zakelijke belangen van de 
Staat, oftewel de belangen achter hun Eed. Daarover staat genoeg te lezen op de website 
narcistenbuster.nl


Door dit inzake ernstige martelende geluidoverlast stoïcijns en bewust weigeren te handhaven en 
daarmee bewust falen van en door Gemeente Noordenveld is er een complexe zaak ontstaan 
tussen de BBZ uitkering van Huijskens en de belangen van de Staat inzake de UGS-Norg. 

De puinhoop is enorm. 

Het betreft zowel het falen van en door Gemeente Noordenveld inzake ernstige overlast én een 
duidelijke poging van het gehele systeem der Eed afgelegden om eisers financieel het loodje te 
laten leggen, hetgeen wij deze 17 maanden lang ook al zeggen, schrijven, bepleiten etcetera en 
diverse mensen van Gemeente Noordenveld al zijn afgehaakt, waaronder mw. Petra Snip en dhr. 
Zwiers.

Ter zitting in september 2020 (rechter Vinkes) kan worden teruggeluisterd dat Gemeente 
Noordenveld ondergetekenden actief kwijt wil uit hun gemeente en aanstuurde op een zwervend 
bestaan met een camper. 

     

Huijskens heeft als professioneel cameraman geleerd zaken/belangen te kunnen scheiden, 
oftewel als Huijskens voor RTV Drenthe in de meervoudige kamer te Assen opnamen stond te 
maken bij de meest zware rechtszaken deed hij dat volledig los van wat hij in 1997 zelf had 
meegemaakt in exact diezelfde rechtszaal. Zelfs bij het tegenkomen van foute Eed dragers kan  
en deed Huijskens dat.


In de geluid overlast / BBZ zaken heeft Gemeente Noordenveld de belangen duidelijk en op 
onprofessionele rigide wijze door elkaar heen gegooid. Wie dat niet ziet is net zo stupide 
geworden als de huidige main stream media welke een propaganda machine is geworden. 

Had Gemeente Noordenveld medio half 2018 de overlast kwestie volgens de wettelijke regels 
gewoon gehandhaafd hadden eisers niet zelf de hele boel hoeven te gaan onderzoeken hetgeen 
geleid heeft tot de openbaar making van de wettelijke dB(A) leugen en zijn niet de 
ondergetekenden debet aan maar daar is de Gemeente Noordenveld 100% debet aan. 

Zelfs de Landsadvocaat verwoordde het ter zitting RvS van 14 december 2020 uit met “regel dat 
met die overlast, ongeacht met welke meting”.  


De basis onder de aanvraag Voorlopige Voorziening is de ingediende motivatie van 5 januari 2020, 
rechter Vinkes heeft de hele tussenliggende periode vernietigd en Gemeente Noordenveld 
opgedragen te komen met een nieuwe beslissing maar ook rechter Vinkes heeft die motivatie van 
5 januari 2020 niet behandeld. Mogelijk heeft Vinkes B&W de kans geboden een en ander alsnog 
gewoon netjes te regelen maar als er sprake is van gedrag dat ondergetekenden kunnen 
omschrijven als behorende tot de verzameling psychopathische gedragingen  is nu ten derde 
male gebleken hoe B&W van Gemeente Noordenveld blijvend handelt vanuit ambtelijk 
machtsmisbruik  en er is Gemeente Noordenveld veel aan gelegen dat onze motivatie van 

5 januari 2020 ook in de doofpot blijft. 
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Als de inhoud van de motivatie van 5 januari 2020 niet wordt behandeld zullen eisers afstevenen 
op wraking want zonder inhoudelijke behandeling van de motivatie onder het beroep van 
november 2019, nu voor de zoveelste keer ingebracht in deze VoVo, mist de CRvB Raadsheer de 
basis voor de motivatie voor het nog te volgen besluit/uitspraak.

Het probleem voor De Rechtspraak is dat officiële rechters en Raadsheren wél een Eed hebben 
afgelegd en Huijskens dat als Raadsman niet heeft gedaan en dus nog wel een vrij man is, er is 
een botsing van belangen ontstaan tussen de afgelegde Eed en de rechten van de burger voor 
eerlijke rechtspraak.


Verweerder namens College B&W van Gemeente Noordenveld lijkt op De Lange leegte te 
Veendam te staan en heeft ten derde male    binnengekomen 4 februari 2021     jegens  
De Rechtspraak / CRvB weer geen fatsoenlijk verweer afgegeven. 

Het is nu aan Raadsheer P.W. van Stralen om geheel volgens de oude Tempeliers Methode eisers 
of de kop financieel af te hakken want eisers staan nu in de doodlopende steeg maar dan slaat de 
Raadsheer ook de eigen moraliteit van de eigen ziel én van de Centrale Raad voor Beroep af 

óf de voorzieningenrechter slaat de koppen van de functies van het College van B&W af.

 

Wij zien als eisers hoe er door B&W een ware vendetta gevoerd lijkt te worden vanwege onze 
strijd tegen de ernstige martelende laag frequent geluid overlast, 

(de Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven).

Dus wiens belangen worden er afgedekt!?


Verwerende partij College van B&W Noordenveld heeft nu in hun reactie wederom een belachelijk 
verweer gevoerd, allereerst verweren zij zich niet eens in deze VoVo zaak want die wordt door hen 
in hun verweer niet eens benoemd, zij verweren zich alleen op vage wijze in de bodem zaak.

Daarbij is het zo dat de RvS nu met een uitspraak moet komen waarmee ook zij een probleem 
hebben ten aanzien van hun Eed versus hun eigen ziel.


Voor eisers is de langdurige stress en spanning veroorzaakt door de handelswijze/gedrag van 
Gemeente Noordenveld enorm en zowel psychisch als fysiek zeer belastend.


Rechter Vinkes heeft Gemeente Noordenveld, in onze ogen een herkansing gegeven, weer 
menswaardig te handelen en recht te doen maar Gemeente Noordenveld houdt voet bij stuk tot 
de financiële dood van eisers aan toe. Met alle respect, er is hier sprake van een zware 
psychopathische behandeling. 

Bij REDENEN heeft Gemeente Noordenveld in hun verweer zelfs gepresteerd, voor zover dat als 
een prestatie te benoemen is, de CRvB te verzoeken zich bij het besluit van Vinkes te houden 
waarmee zij verzoeken om het Hoger beroep dat eisers hebben ingediend ten aanzien van het 
nieuwe besluit door B&W van december 2020 denken niet te hoeven te behandelen.

Verbijsterende arrogantie of enorme domheid. 


Besef dat bij alle besluiten de vaste Beroep commissie die Gemeente Noordenveld gebruikt 
steeds dezelfde is en juist ook daartegen loopt ons initieel beroep uit november 2019 met de 
bijbehorende motivatie van 5 januari 2020 en die corruptie wordt inhoudelijk niet behandeld en 
Gemeente Noordenveld poogt nu die corruptie wéér en nu onder het tapijt nu van de CRvB te 
vegen. 


Het verschil tussen de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

commissie en de Kamercommissie: mensen in de knel door missers bij uitvoering wetten en 
regels van de Staten Generaal is dat er in deze BBZ zaak wél ambtenaren die de Eed hebben 
afgelegd met naam en toenaam bekend zijn en ambtelijk machtsmisbruik strafbare vervolgbare 
misdrijven zijn en dan komt eiser Huijskens terug bij 24+ jaar Juridische shit met Justitie 
Nederland waarin al die jaren exact hetzelfde plaats heeft gevonden en dat is dat Eed dragers 
andere Eed dragers afdekken als “vriendjes van vriendjes”. 

Dus om wie gaat het nu, het begin statement van deze pleitnota;
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Als eisers deze VoVo zaak op een niet corrupte wijze winnen heeft de CRvB Raadsheer gelijk dat 
rechtssysteem Justitie Nederland toch nog wel een beetje werkt (al moet je als burger wel bijna 
verzuipen),

en als wij om corrupte redenen verliezen hebben wij gelijk in dat ons rechtssysteem Justitie 
Nederland volledig is doorgerot op basis van de aan de Koning afgelegde Eed.


Wat ons overkomt begrijpt geen enkele burger, zelfs na de beide genoemde overheidsrapporten 
snapt Gemeente Noordenveld kennelijk nog steeds niet hoe zij handelen, zo dom zijn zij toch niet, 
dus is er sprake van een vendetta vanwege de belangen van de Staat. 


B&W van Gemeente Noordenveld heeft in hun nieuw genomen besluit op 8 december 2020 hun 
punten tussentijds gewijzigd in  dat het hen nu niet meer zou gaan om het BRP maar om het niet 
op tijd verstrekken van gegevens, hetgeen nonsens is want die gegevens zijn onder protest en op 
de valreep wél ingediend maar niet op de gevraagde manier waarmee Gemeente Noordenveld 
ons financieel en dus corrupt poogde te manipuleren om ondergetekenden op basis van die 
gegevens geheel buiten de wettelijke regels om   te korten op de uitkering als zij niet op hun BRP 
zouden slapen   welke motivatie uit de mond van Gemeente Noordenveld pas ter zitting op 

22 september 2020 eindelijk werd toegegeven.   
	 Voor de goede orde, die vanwege de ernstige geluidsoverlast geleende camper (waar dat 
hele uren gezeik van en door B&W over ging) is ondergetekende Lianda inmiddels kwijt door het 
overlijden van haar moeder, die camper was boedel van haar moeder en de alsmaar voortdurende 
uitputtende continu overlast van en door de UGS-Norg is verschrikkelijk. +40 dB(C) is nagenoeg 
standaard geachte Landsadvocaat mr. Hans Besselink. 


Aan deze conclusie van repliek voegen ondergetekenden een reactie van woningbouw organisatie 
Actium Wonen bij. BIJLAGE 22.

Ondergetekenden hebben tot hier overleefd met het maken van schulden en begripvolle mensen 
die nota’s nog steeds niet opeisen maar eisers zitten nu financieel aan de absolute grens. 

Ook qua bank, zorgverzekering, huur, en vele toezeggingen die ondergetekenden gedaan hebben 
om in februari 2021 de geleende bedragen terug te betalen en dat kunnen zij nog steeds niet, dus 
vragen eisers aan de voorzieningenrechter ter zitting gelijk ook uitspraak te doen. 


De juridisch Kwaliteitsmedewerker die haar naam niet eens meer op de brief (ontvangst 4 febr 
2021) zet heeft zelfs (net als de derde senior bestuursrechter in 2020 schreef) geschreven dat het 
College geen procesbelang voor eisers ziet. Moet je daarom lachen of janken?  
Nogmaals, is hier sprake van een B&W die het zicht op de realiteit verloren heeft, in hun nieuwe 
tussenbesluit van 29 september 2020 wordt de financiële situatie van eisers zelfs door hen zelf 
benoemd als een “financieel moeilijke positie” maar dan moeten eisers wel even een nieuwe 
aanvraag doen, zie BIJLAGE 23 
Hoe rigide-gestóórd kan een overheid zich gedragen.

Wij eisers vinden het nieuw genomen besluit zelfs een minachting jegens de rechtspraak en 
jegens de burger  omdat B&W van Gemeente Noordenveld nog steeds zonder enige inhoudelijke 
reactie gebruik maken van hun in onze ogen volstrekt corrupte  beroep commissie waartegen het 
ingediend beroep o.a. is gericht, het keiharde bewijs van de vriendjes van vriendjes handelswijze. 


Dan hebben wij nog een nadrukkelijk verzoek aan de CRvB Raadsheer, allereerst dat de BBZ 
uitkering met terugwerkende kracht wordt hersteld maar heel belangrijk is dat de 
voorzieningenrechter, anders dan bestuursrechter Vinkes, doorziet dat Gemeente Noordenveld 
doelbewust en actief iedere mogelijkheid aan wendt en dus aan zal blijven wenden om eisers het 
leven na uitspraak door de CRvB onmogelijk te blijven maken hetgeen blijkt uit het tussen voorstel 
dat Gemeente Noordenveld heeft gedaan op 29 september 2020 waarin zij stellen dat er een 
nieuwe aanvraag gedaan kan worden met de volgende voorwaarden;


“Aanvragen kan op de wijze die de gemeente Noordenveld hanteert, namelijk door het indienen 
van een door beide personen volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier algemene 
bijstand Bbz2004/PW onder bijvoeging van de aangegeven bewijsstukken. Indien nodig voor het 
vastellen van het recht op bijstand worden meer bewijsstukken opgevraagd. Na ontvangst van de 
gegevens worden belanghebbenden uitgenodigd voor een gesprek, tenzij dat niet mogelijk zou zijn 
ls gevolg van de Coronamaatregelen. In dat geval zal het gesprek telefonisch plaatsvinden.” 
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Het is B&W van Gemeente Noordenveld zelf die ons op rigide wijze in de momenteel bestaande 
situatie heeft gebracht en die tevens bovenstaande eisen stellen, die inzake het gedrag van en 
door Gemeente Noordenveld algoritmisch voorspelbaar zal zijn   dat na een eventuele uitspraak 
door de CRvB   dat de BBZ uitkering met terugwerkende kracht moet worden teruggedraaid   
Gemeente Noordenveld voorspelbaar al deze hierboven cursief getypte eisen op tafel zal gaan 
leggen alvorens over te gaan tot herstel van de BBZ uitkering en die eis is door de ontstane 
omstandigheden onmogelijk in te willigen door eisers, niet omdat eisers niet willen maar niet 
kunnen vanwege onmacht.

De motivatie daarvoor;


In de BIJLAGE 24 de factuur van onze boekhouder betreffende boekjaar 2018 R. Huijskens.

Huijskens betaalde die af en wederom heeft Huijskens hen weer om weer extra uitstel gevraagd 
omdat het geld er niet meer is vanwege 17 maanden onterechte stopzetting van de BBZ.  

Wij vragen, naast ons verzoek de BBZ onmiddellijk en met terugwerkende kracht te herstellen 
zodat wij onze schuldeisers kunnen betalen,  ook aan de Raadsheer van de CRvB   Gemeente 
Noordenveld dwingend op te dragen géén nadere voorwaarden aan de BBZ te stellen totdat de 
bodemprocedure CRvB 20 / 4075 PW R0004 93 helemaal is afgerond tot en met de uitspraak aan 
toe. 

Dit zodat eisers niet alleen hun schuldeisers kunnen afbetalen maar ook de boekhouder de 
opdracht kunnen geven de jaarstukken betreffende 2019 & 2020 af te werken én 

naast de tijd die het eisers geeft ook even van de spanning af te zijn   kunnen zij dan in de 
bodemprocedure ook tonen hoe groot de schade is   die bewúst is aangericht door Gemeente 
Noordenveld, inclusief de fiscale gevolgen omdat de hele boel bij herstel BBZ over 2021 helemaal 
scheef komt te liggen.     

Als er geen uitkering is kunnen de door Gemeente Noordenveld geëiste stukken ook niet worden 
aangeleverd simpelweg omdat die er niet zijn vanwege betalingsonmacht.


Gemeente Noordenveld past deze vendetta methode allang actief toe.

Ondergetekenden zitten (mede door corona) financieel aan de grond en B&W wéét dat en 

B&W dwingt de burger akkoord te gaan met ambtelijk machtsmisbruik.

Op alle mogelijke ambtelijke machtsmisbruik manieren zijn eisers onder druk gezet.

	 In 2020 hebben ondergetekenden gepoogd bij Gemeente Noordenveld kwijtschelding te 
krijgen voor afvalheffing en bij het Noordelijk Belastingkantoor kwijtschelding 
waterschapsbelasting aan te vragen, in beide gevallen werden er jaarcijfers gevraagd die 
ondergetekenden niet meer kúnnen leveren omdat er geen geld meer is om jaarstukken te laten 
opmaken en B&W van Gemeente Noordenveld wéét dat en het interesseert hen niets.  

Wat bij De Rechtspraak wel is gelukt is bij Gemeente Noordenveld en het Noordelijk 
Belastingkantoor niet gelukt, namelijk vanwege betalingsonmacht geen griffierecht betalen. 
Steeds willen zij de winst en verliesregeling ontvangen en de Gemeente Noordenveld stelt dan  
gewoon dat we niet volledig zijn qua informatie voorziening terwijl zij de geldkraan dicht draaiden.

Ook dit geeft aan dat B&W van Gemeente Noordenveld, dan wel hun juridisch 
kwaliteitsmedewerker doelbewust dwars liggen om ondergetekenden financieel kapot te maken in 
de verzwegen hoop dat derden (schuldeisers) hun burgers dan wel op straat laten zetten, dus 
eigenlijk exact hoe B&W daarvoor normaliter het Startburo inzet (zie bijlage 21 van 5 januari 2020).

De dekmantels zijn dat het Startburo online een bureau stelt te zijn voor “reintegratie” en de 
persoon die namens B&W deze zaak uitvoert als taak omschrijving stelt “Juridisch 
Kwaliteitsmedewerker” te zijn hetgeen ondergetekenden (die veel kunnen snappen) niet kunnen 
snappen. 


Dan hebben eisers de vraag aan de voorzieningenrechter mr. P.W. van Stralen of de door eisers 
gewenste aangifte wegens ambtelijk machtsmisbruik wordt meegenomen in de bodemprocedure, 
of reeds vanuit de VOVO al wordt doorgezet naar de Rijksrecherche  of dat eisers zelf aangifte 
dienen te doen?


Onze schulden zijn bij de autogarage, boekhouder, familie, vrienden, ziektekostenpolis, rood staan 
op de bank, ettelijke maanden huurachterstand, achterstallige reparaties, achterstallig onderhoud, 
gebrek aan geld voor nieuwe sokken, ondergoed, tandpasta, zeep ,voedsel en de twee jaar 
achterstand boekhouding voor twee ondernemingen, al 17 maanden niet naar de tandarts 
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geweest en bij een wederom corrupte uitspraak staan we binnenkort op straat zonder zelfs geld 
om onze spullen te verhuizen naar elders op straat, Huijskens staat al maximaal rood en van de 
rekening van Van Velzen kunnen we in de maand maart 2021 nog tot halverwege eten.

De rechercheurs die mij in 1996 in acht dagen tijd brainwashten en verhoorden zeiden zelfs tegen 
mij dat ik hen wel voor klootzakken mocht uitschelden maar ik deed dat niét. 


Dan, vooruitlopende op de bodemprocedure verzoeken wij de voorzieningenrechter al bij vooruit 
beschikking Gemeente Noordenveld op te dragen om   naast herstel van de BBZ vanaf oktober 
2019   aan eisers alvast “een aflossingsvrije lening om niet” te verstrekken zodat eisers weer wat 
positieve energie krijgen. 

Doel daarvan is perspectief geven.

De cursus van eiser Van Velzen op basis van “een lening om niet” in 2019 voor een danscoach 
opleiding is namelijk hoegenaamd ingestort door gebrek aan steun en de voortdurende 
bezwarende handelswijze vanuit en door Gemeente Noordenveld ook tijdens de corona tijd. Van 
Velzen wil graag een nieuw perspectief met een nieuwe coach opleiding van € 5.000,- 

Veroorzaakt door weigeren te handhaven inzake zware overlast door Gemeente Noordenveld zelf 
heeft eiser Huijskens de afgelopen jaren kennis verkregen inzake de wettelijke dB(A) leugen en wil 
Huijskens beroepsmatig voor burgers die nergens serieus gehoor vinden zelf geluidsmetingen 
gaan verrichten, inclusief het verstrekken van de juiste kennis inzake Laag Frequent geluid, om 
zodoende een nieuwe manier van inkomen te bereiken. Hiervoor dient Huijskens echter 

€ 4.500 te investeren vanwege de wettelijke eisen waaraan dat soort apparatuur dient te voldoen 
en een aanverwante korte cursus te volgen en een PR-website realiseren   
hetgeen opgeteld met de investering ex BTW  zo’n  € 8.000 bedraagt.

Als de Raadsheer in zijn besluit dan wel zijn uitspraak dit meeneemt zou dat naast de BBZ 
uitkering weer perspectief voor eisers kunnen betekenen want iedereen kán snappen dat eisers    
vanuit Gemeente Noordenveld zelf    zo blijkt na aanhoudende corrupte ervaringen van hun 
gedrag   valt voor eisers geen heil meer te verwachten. 


Geachte Koning,

wij hopen dat u uw voordeel kunt doen met deze informatie 

over de wantoestand onder een wezenlijk deel van uw Eed dragers.

 


Geachte Centrale Raad voor Beroep,

raadsheer mr. P.W. Van Straalen,


wij hopen op een zitting waarin u uw wettelijke plicht inzake de waarheidsvinding zult toepassen. 

Wij hebben hetzelfde gevraagd aan bestuursrechter Vinkes die dat gedeeltelijk wel gedaan heeft 
maar een wezenlijke aantoonbare beoordelingsfout heeft gemaakt om vanuit de gedachte van de 
Eed  B&W van Gemeente Noordenveld alsnog een kans te geven maar die kans heeft B&W van 
Gemeente Noordenveld niet benut.


Wij vragen u dan ook om op uw besluit/uitspraak een stevige dwangsom aan B&W Gemeente 
Noordenveld te leggen. 


Hoogachtend,


R. Huijskens	 	 	 	 	 	 C.A.M. van Velzen


Lindelaan 18

9342PL Een 
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Van: Actium contact@actiumwonen.nl
Onderwerp: RE: [#92436] Contact

Datum: 25 februari 2021 om 08:59
Aan: C.A.M. van Velzen lianvanvelzen@gmail.com

Beste C.A.M. van Velzen,

Er is een reactie geplaatst bij ticket #92436.

U kunt op het ticket reageren door deze mail te beantwoorden. Bent u huurder van
Actium? Dan kunt u het ticket ook volgen en beantwoorden via Mijn Actium.

Inhoud van het bericht:Inhoud van het bericht:

Beste mevrouw van Velzen,

We hebben elkaar gesproken. 4 maart heeft u zitting in Utrecht en hopen een voorlopige
voorziening te verkrijgen. 
We praten dan over een nabetaling van 17 maanden bijstand zelfstandigen. Daarna kunt u
een betalingsregeling treffen met Actium en andere schuldeisers. 

U verwacht dat u de maand maart 2021 niet kunt voldoen omdat u beiden geen inkomsten
hebt uit eigen onderneming. 

Een nieuwe bijstandsaanvraag of compensatie Covid wordt niet door gemeente
Noordenveld uitbetaald.

U houdt Actium op de hoogte mbt de uitspraak van deze zitting. Nadien gaan we zo nodig
met elkaar in gesprek.
Voor de betalingsregeling neemt u contact op met Gerda Eefting.

Mocht een eventuele verhuizing binnen een redelijk termijn zijn, neemt u contact op met
Ibo Veenstra voor de vergoeding van de keuken.

We wensen u veel sterkte de komende tijd en succes bij de zitting.

Met vriendelijke groet,

Femmie Blauw
wijkconsulent

Actium
Postbus 500 | 9400 AM Assen
0592 400 1000592 400 100
www.actiumwonen.nlwww.actiumwonen.nl  

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de
inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te
retourneren.

Wilt u alstublieft aan het milieu denken voordat u deze mail uitprint.Wilt u alstublieft aan het milieu denken voordat u deze mail uitprint.
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201010FACTUUR

Baarn,

De Narcisten Buster
Lindelaan 18
9342 PL EEN

14 september 2020

Specificatie:
Declaratie betreft werk uitgevoerd tot 31-8-2020

Aangifte inkomstenbelasting 780,00€
- Winstbijlage en aangifte inkomstenbelasting

2018

Totaal 780,00€
BTW 21% 163,80€

943,80€

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur binnen 14 dagen na factuurdatum
over te maken op onze rekening bij de ING Bank, rekeningnummer NL27 INGB 0006 9846 01,

Onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn onder nummer 32105517
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland.

ten name van Meerwijk Allister Groep B.V.,onder vermelding van het factuurnummer.

Bijlage 24



  

  

 

190190DECLARATIE

Baarn,

De Narcisten Buster
Lindelaan 18
9342 PL EEN

7 februari 2019

Specificatie:
Declaratie betreft werk uitgevoerd tot 31-12-2018

Administratie en aangifte inkomstenbelasting 2017 750,00€

Totaal 750,00€
BTW 21% 157,50€

907,50€

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze factuur binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken op onze rekening bij de
ING Bank, rekeningnummer NL27 INGB 0006 9846 01, ten name van Meerwijk Allister Groep B.V., onder vermelding van het

Onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn onder nummer 32105517 gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland.

factuurnummer.

Bijlage 24
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Factuur 201010

Goedemiddag meneer/mevrouw De Narcisten Buster. U heeft bij Meerwijk Allister Groep

B.V. 1 openstaande factuur met een openstaand bedrag van € 641 .

Wij verzoeken u vriendelijk het totaalbedrag van € 641  over te maken naar NL27 INGB 0006 9846

01 t.n.v. Meerwijk Allister Groep Accountants en Adviseurs o.v.v. 13497 - 201010.

Mijn facturen Uitloggen

,30

Download originele factuur Vervaldatum: 28-9-2020Factuurdatum: 14-9-2020

De Narcisten Buster
Debiteurnummer: 13497

Lindelaan 18

9342 PL EEN

Nederland

robberthuijskens@gmail.com

Factuurbedrag € 943,80

Ontvangen betalingen € 302,50

Openstaand € 641,30

,30

Betaal direct
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De factuur is gepauzeerd

Betalingsregeling
Voor factuur 201010 is een betalingsregeling ingesteld:

Tijdlijn

Alle correspondentie en historie rondom factuur 201010 kunt u vinden in onderstaand overzicht.

Schrijf een bericht aan Meerwijk Allister Groep B.V.

20-1-2021 € 151,25 B E T A A L DB E T A A L D

30-4-2021 € 151,25 G E P L A N DG E P L A N D

30-5-2021 € 151,25 G E P L A N DG E P L A N D

30-6-2021 € 151,25 G E P L A N DG E P L A N D

30-7-2021 € 151,25 G E P L A N DG E P L A N D

30-8-2021 € 36,30 G E P L A N DG E P L A N D

Bijlage toevoegen

Verzenden
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Ontvangen van: Meerwijk Allister Groep B.V.

18 februari 09:59

Geachte heer/mevrouw,

U bent met Meerwijk Allister Groep B.V. een betalingsregeling overeengekomen voor De
Narcisten Buster.

De betalingsregeling betreft de volgende factuur: 201010.

Hierbij sturen wij u een overzicht van de afgesproken bedragen en termijnen.

Op 20-01-2021 is voldaan: € 151,25
Uiterlijk 30-04-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 30-05-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 30-06-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 30-07-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 30-08-2021 te voldoen: € 36,30

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag over te maken naar NL27 INGB 0006 9846 01 t.n.v.
Meerwijk Allister Groep Accountants en Adviseurs.

Wilt u de gegevens inzien, downloaden of reageren op de factuur?

Bekijk online het factuurdossierBekijk online het factuurdossier

Met vriendelijke groet,

Meerwijk Allister Groep B.V.
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Meerwijk Allister Groep B.V. maakt gebruik van Payt Debiteurenbeheer.

Gelezen om 18 februari 10:01

Ontvangen van: Meerwijk Allister Groep B.V.

17 februari 09:00

Geachte heer/mevrouw,

Wij attenderen u erop dat u, conform uw lopende betalingsregeling met Meerwijk Allister
Groep B.V., voor 20-02-2021 een (deel)betaling van € 151,25 moet hebben voldaan.

Het is mogelijk dat deze e-mail uw betaling gekruist heeft. In dat geval mag u deze e-mail
als niet verzonden beschouwen.

Overzicht van de afgesproken betalingsregeling voor Factuur 201010:

Op 20-01-2021 is voldaan: € 151,25
Uiterlijk 20-02-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 20-03-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 20-04-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 20-05-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 20-06-2021 te voldoen: € 36,30

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag over te maken naar NL27 INGB 0006 9846 01 t.n.v.
Meerwijk Allister Groep Accountants en Adviseurs.

Wilt u de gegevens inzien, downloaden of reageren op de factuur?

Bekijk online het factuurdossierBekijk online het factuurdossier

Met vriendelijke groet,

Meerwijk Allister Groep B.V.
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Meerwijk Allister Groep B.V. maakt gebruik van Payt Debiteurenbeheer.

Gelezen om 17 februari 09:06

Betaling van € 151,25 geregistreerd
21 januari 09:55

Ontvangen van: Meerwijk Allister Groep B.V.

18 januari 09:00

Geachte heer/mevrouw,

Wij attenderen u erop dat u, conform uw lopende betalingsregeling met Meerwijk Allister
Groep B.V., voor 20-01-2021 een (deel)betaling van € 151,25 moet hebben voldaan.

Het is mogelijk dat deze e-mail uw betaling gekruist heeft. In dat geval mag u deze e-mail
als niet verzonden beschouwen.

Overzicht van de afgesproken betalingsregeling voor Factuur 201010:

Uiterlijk 20-01-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 20-02-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 20-03-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 20-04-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 20-05-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 20-06-2021 te voldoen: € 36,30

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag over te maken naar NL27 INGB 0006 9846 01 t.n.v.
Meerwijk Allister Groep Accountants en Adviseurs.

Wilt u de gegevens inzien, downloaden of reageren op de factuur?
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Bekijk online het factuurdossierBekijk online het factuurdossier

Met vriendelijke groet,

Meerwijk Allister Groep B.V.

Meerwijk Allister Groep B.V. maakt gebruik van Payt Debiteurenbeheer.

Gelezen om 18 januari 12:45

Ontvangen van: Meerwijk Allister Groep B.V.

8 januari 11:03

Geachte heer/mevrouw,

U bent met Meerwijk Allister Groep B.V. een betalingsregeling overeengekomen voor De
Narcisten Buster.

De betalingsregeling betreft de volgende factuur: 201010.

Hierbij sturen wij u een overzicht van de afgesproken bedragen en termijnen.

Uiterlijk 20-01-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 20-02-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 20-03-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 20-04-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 20-05-2021 te voldoen: € 151,25
Uiterlijk 20-06-2021 te voldoen: € 36,30

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag over te maken naar NL27 INGB 0006 9846 01 t.n.v.
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Meerwijk Allister Groep B.V. Stationsplein 62 3743KM Baarn +31 35 541 6310

Meerwijk Allister Groep B.V. gebruikt 

Meerwijk Allister Groep Accountants en Adviseurs.

Wilt u de gegevens inzien, downloaden of reageren op de factuur?

Bekijk online het factuurdossierBekijk online het factuurdossier

Met vriendelijke groet,

Meerwijk Allister Groep B.V.

Meerwijk Allister Groep B.V. maakt gebruik van Payt Debiteurenbeheer.

Gelezen om 8 januari 11:03

Betaling van € 151,25 geregistreerd

21 december 13:41

Herinnering

2 oktober 10:41

E-mail naar robberthuijskens@gmail.com

Verzending factuur

15 september 10:14

E-mail naar robberthuijskens@gmail.com


