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Aan de Nationale Ombudsman,
Antwoordnummer 10870
2501WB Den Haag
Dhr Addie Stehouwer,
Hieronder treft u een brief aan die gericht is aan minister Melani Schultz. De brief spreekt voor
zich, en wij vragen u beleefd wat u oa. kunt doen als Nationale Ombudsman om deze
Heksenjacht te helpen stoppen?
Met vriendelijke groet en hoogachting
PF vd Meer sr en PF van der Meer jr.

Aan Minister Melani Schultz,
Onderwerp: betreft onthulling van een bankje in een bos te Scherpenzeel door een wethouder,
versus dwangsommen die ons opgelegd zijn door de gemeente Putten voor het plaatsen van een
paar bankjes.
Allereerst hartelijk dank voor uw vele werk inzake de vernieuwing van de omgevingswet.
Alleen geef ik u hierbij mijn verontrusting te kennen dat de inwerkingtreding ervan in 2018
veel en veel te laat zal blijken te zijn. Moeten er eerst nog duizenden slachtoffers van de
moderne heksenjacht -die sommige ambtenaren van zich christelijk noemende gemeenten als
Putten en Barneveld- uitvoeren op de figuurlijk gesproken brandstapels opgeofferd worden?
Het zal desastreuze gevolgen hebben wanneer ambtenaren op grond van de oude cq huidige
WABO-wet nog een aantal jaren mogen doorgaan met het voeren van een waar schrikbewind.
Als voorbeeld het volgende: Wij hebben in de gemeente Putten een stuk bos van 3,5ha groot,
wat een complete chaos was. Dat hebben wij opgeknapt. Grote takken hebben wij versnipperd
en de snippers op de bestaande paden gestrooid. Dat was volgens de gemeente-ambtenaren een
zware overtreding waarop wij dwangsommen opgelegd kregen. Vervolgens hebben wij enkele
bankjes geplaatst voor oudere mensen die in ons bos wandelen. Ook daar kregen wij
dwangsommen voor opgelegd. Er stonden oude verrotte hekken bij de ingang, en daarvoor in
de plaatst hebben wij nieuwe eikenhouten hekken geplaatst.

Op de paden liggen houtsnippers, die momenteel niet meer zichtbaar zijn door het vallend blad
en naalden.

Figuur 1 Dit is een houten bruggetje van boomstammen over een greppel.. Moeten oude mensen
soms over deze greppel springen en hun benen breken of een nat pak halen?

Ook dat mocht niet en werden ons dwangsommen opgelegd. Een bestaande kikkerpoel hebben
wij uitgediept en iets groter gemaakt, wat volgens de provincie Gelderland toegelaten is. Ook
daar kregen wij dwangsommen voor opgelegd. En zo kunnen wij de lijst nog wel aanvullen met
een reeks zaken waarvoor wij dwangsommen kregen opgelegd. En nu wil de gemeente Putten

ons bos in januari 2016 gaan veilen om de dwangsommen te innen. Wij hebben aan B&W en
de raadsleden een brandbrief verzonden dat ze moeten stoppen met deze heksenjacht, zoals dat
door één van de Puttense wethouders werd getypeerd. Zie bijlage. Stop de Heksenjacht,
brochure 854.
http://www.pentahof.nl/Brochures/854-Heksenjacht-Putten.pdf

Eenzelfde ervaring hebben wij opgedaan met de gemeente Barneveld, waar de ambtenaren een
hele reeks zogenaamde bouwovertredingen hebben ontdekt, die al zeer oud zijn, en waarvan
men enige jaren geleden kennis had kunnen nemen toen er een controle plaatsvond. Men heeft
er toen geen aandacht aan besteed en alles goedgekeurd nadat wij wat onnozele dingen hadden
gesloopt. Nu wil men ons voor de tweede maal straffen voor eenzelfde zaak. Dat is ongehoord.
Wij zijn preppers zoals u weet, die in 2011 begonnen zijn met het Arcadia-project, o.a. een
lifeboat waar 50 personen in kunnen. Wij hebben voor vluchtelingen verschillende ruimten
vrijgemaakt, zelfs met een ziekenhuisbed in een aparte kelderruimte. Destijds toen de dijken op
breken stonden in de Betuwe zijn wij hiermee aan de slag gegaan. Wij hebben oude legertenten
gekocht waarin houtkacheltjes die in onze schaftketen liggen die in het bos stonden maar tot
tweemaal toe zijn verwijderd door de gemeente Putten, op grond van de WABOwet daar zij de
mobiele schaftketen aangemerkt hebben als bouwwerken. Kan het zotter? Wij hebben contact
gezocht met de Stigas en zij hebben geschreven dat er tijdens boswerkzaamheden
schuilgelegenheid aanwezig dient te zijn volgens de ARBOwet.. Wij werken wekelijks in ons
bos waarbij soms een oude man van 84 jaar aanwezig is. Hij moet af en toe kunnen uitrusten,
maar doet dat momenteel in de openlucht. Wij hebben vervolgens in Kootwijkerbroek een
buiten broodoven gemaakt, die als illegaal bouwwerk wordt aangemerkt door de gemeente.
Daarin kunnen wij 8 broden tegelijk bakken voor eventuele vluchtelingen. Wij ervaren van de
gemeente Barneveld geen enkele medewerking inzake voorbereidingen te treffen bij eventuele
calamiteiten. De ambtenaren maken zich liever druk om de Parels van de Veluwe te vernietigen,
door vergunningen af te geven van steeds grote stallen, zie onze website Parels van de Veluwe.
U weet dat CERN vanaf 20 november tot 13 december op een extreem hoge snelheid aan het
draaien is, waarvoor verschillende wetenschappers zeer bevreesd zijn dat de aarde over
breuklijnen kan openbarsten. Denk aan de Jurabreuklijn door de Rijn en Barabantbreuklijn door
de Maas. Wanneer dat zou gebeuren is het leed niet te overzien. Wij weten dat u realistisch
genoeg bent om hieraan aandacht te schenken.
http://www.pentahof.nl/Brochures/888-Gevangenisplaneet%20Aarde.pdf
Verder oogsten wij veel lof van buitenlandse autoriteiten en wetenschappers in verband met het
ontwerp en de bouw van ons woonproject De Pentahof, behalve dus niet van de
gemeenteambtenaren van Barneveld.
PS. Door al deze onverkwikkelijke ontwikkelingen hebben wij als uit de nood geboren een
Vrijstaat opgericht op volkomen legale wijze, naar het Verdrag van Montevideo. U kunt op
onze websites daar kennis van nemen:
www.pentahof.nl
www.Veluwse-Israel-Vrijstaat.nl (kijk bij: Laatst toegevoegd)
www.parelsvandeveluwe.nl/
Gisteren stond er in de Barneveldse krant een artikel dat er in Scherpenzeel een bankje was
geplaatst in het bos van een landgoed, zie hieronder.
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RENSWOUDE Een paar voorzichtige zonnestralen braken tussen het wolkendek door op het moment dat
wethouder Margo van de Fliert (CDA) zaterdag de onthulling van het nieuwe zitbankje voor haar rekening nam.
Het bankje is door Erik Knorth en Josje Mulder geschonken aan particulier Landgoed Scherpenzeel. Knorth ging
onlangs met emeritaat als professor orthopedagogiek en woont vlakbij het houten bankje aan de Wittenoordseweg
in Renswoude. ,,Hier wandelen is altijd een goede remedie tegen mijn overvolle professorgedachten", zegt hij
lachend tijdens de ceremonie.
PLAQUETTE Rond de dertig belangstellenden waren aanwezig bij de onthulling van het bankje dat de plaquette
'Prof. Erik J. Knorth-bankje' draagt. Knorth en Mulder kwamen op het idee om een bankje aan de gemeenschap
van Renswoude en Scherpenzeel te schenken toen in de winter van vorig jaar er een eenvoudig wit bankje
verscheen op de plek van de onthulling.
,,Waarschijnlijk achtergelaten door een bruidspaar dat daar trouwfoto's maakte. Het is echter zo'n mooie plek om
even te gaan zitten en van de omgeving te genieten dat we, zodra het witte bankje kapot ging, het idee kregen om
een blijvender bankje te schenken. We namen contact op met diverse mensen en hier staan we dan", vertelt Mulder.
Het bankje is hufterproof, wat een glimlach bij de aanwezigen veroorzaakt. De vrijwilligers die het plaatsten,
hebben het extra diep in de grond geplaatst zodat het bankje er verscheidene jaren zal staan. ,,Nu ik met emeritaat
ben, hoop ik hier nog vaker te wandelen en als we ouder zijn, gaan we hier vaak zitten", verwacht Knorth.
VEL PAPIER Tijdens de ceremonie liet Knorth een beschadigd vel papier in een plastic hoes zien. Hierop hadden
afgelopen winter passanten geschreven wat zij van de omgeving vonden en dit vel papier heeft enige tijd in wind
en regen bij het toen nog plastic bankje gelegen. Het verweerde papier kwam onlangs in bezit van Knorth. Naar
aanleiding hiervan schreef hij een gedicht over het bankje en de omgeving eromheen. Hij droeg het gedicht
zaterdag voor.
De onthulling door wethouder Van de FLiert was kort maar krachtig door het verwijderen van een wit tafellaken
dat over het bankje gedrapeerd lag. Ze sprak de hoop uit dat vele buurtgenoten en wandelaars op dit bankje van de
omgeving gaan genieten. Het gebied waar het staat is wandelgebied waar beheerder Govert van den Bosch van
landgoed Scherpenzeel meer over vertelde. Zo groeit er bijvoorbeeld gagel, een struik die bijna niet voorkomt in
Nederland, behalve in Brabant en dus ook in Renswoude en Scherpenzeel. Er zijn vijf planten van de zogeheten

rode lijst met bedreigde plantensoorten te vinden in de buurt van het bankje. ,,Bijvoorbeeld zonnedauw, een
vleesetend plantje en de klokjesgentiaan. Ook mattenbies, een rietsoort waarmee stoelen gemat worden, groeit
rondom dit vennetje."

Namens:
De soevereine oprichters van de Veluwse Israel-Vrijstaat;
Pieter Frank Sr, en Jr, van de familie van der Meer, levend vanuit de Goddelijke kracht
en intuïtie, strijdend voor vrijheid en rechtvaardigheid.

BEZWAARSCHRIFT tegen schending van onze privacy van PF vd Meer sr
Harskamperweg 5, 3774JN Kootwijkerbroek,
Namens de Veluwse Israel Vrijstaat.
Aan de gemeente Barneveld,

datum 11-11-2015

Bij deze maak ik bezwaar tegen het besluit van de burgemeester van Barneveld dr. J.W.A. van
Dijk, om een machtiging tot binnentreden in woning(en) af te geven aan mensen van de
Omgevingsdienst De Vallei op 03-11-2015. Een dergelijk onaangekondigd bezoek stelt
niemand op prijs en wij ook niet. Het heeft dan ook meer weg van een inval of overval op een
of ander crimineel broeinest, dan op een normale procedure waarbij er nog over en weer wordt
gecorrespondeerd.
Uit humaan oogpunt is zulk een inval verwerpelijk, gezien in onze vrijstaat een zeer oud
echtpaar woont, die wij als een op de vlucht zijnd echtpaar vanwege familiestrijd op de
schopstoel zaten onderdak hebben verleend, en die zich verder nergens van bewust zijn. De
man van dit echtpaar is 84 jaar en is een asbestlong-patiënt met ademhalingsproblemen, zijn 77
jarige vrouw is ook dagelijks aan de medicijnen vanwege overspanning en stress.
Tevens was er die morgen een mini-reunie van schoolvriendinnen van mijn vrouw in ons huis,
allemaal vrouwen van rond 76 jaar.
Medisch gezien begaat de gemeente op deze wijze onverantwoordelijke daden. Mijn vrouw is
76 jr en hartpatiënt, en zelf heb ik hartfalen. Wat indien mijn zoon en ik niet thuis waren
geweest? Dan had mijn vrouw met haar schoolvriendinnen, het oude echtpaar alles maar over
zich heen moeten laten gaan. Daarenboven lag er een verpleegkundige te slapen die nachtdienst
verricht in het ziekenhuis De Gelderse Vallei te Ede, die wakker werd van het bezoek.
Het is bij de gemeente bekent dat ik een technische man en uitvinder ben, geholpen door mijn
eveneens technische zoon. Ik heb enkele patenten en succesvolle producten bedacht en
ontwikkeld. Momenteel zijn wij bezig met een aantal nieuwe vindingen, voornamelijk op het
gebied van energieopwekking. Wij stellen het niet op prijs dat er onaangekondigd bezoek bij

ons op het erf en of in de werkplaatsen komt. Daar staat een zeer hoge boete en
schadeloosstelling op. Temeer daar er de vorige maal tijdens de zogeheten controle zowel door
de mensen van De Vallei en door de politie meerdere malen door de ramen naar binnen werd
gegluurd, zelfs in de slaapkamers naar binnen werd gekeken en met zaklampen in de kelder en
kelderkasten werd gekeken. Wij overwegen om nog andere beveiligingen te installeren om zo
nodig maatregelen te kunnen nemen dat er geen sprake kan zijn van patent- of uitvindersdiefstal
bij onaangekondigde invallen van wie dan ook.
Uit christelijk/bijbels oogpunt is het betreden van iemands woning of erf zonder toestemming
zelfs streng verboden. Het is dan ook niet in de haak dat een burgemeester van een christelijke
SGP-gemeente als Barneveld een machtiging afgeeft tot het binnentreden van een woning
zónder toestemming. Denk daar eens diep over na, en lees wat er staat geschreven in
Deuteronomium 23: 9 Gedenkt, wat JHWH, uw God, gedaan heeft aan Mirjam, op den weg, als
gij uit Egypte waart uitgetogen.
10 Wanneer gij aan uw naaste iets zult geleend hebben, zo zult gij tot zijn huis niet ingaan, om zijn
pand te pand te nemen;
11 Buiten zult gij staan, en de man, dien gij geleend hebt, zal het pand naar buiten tot u uitbrengen.
12 Doch indien hij een arm man is, zo zult gij met zijn pand niet nederliggen.
13 Gij zult hem dat pand zekerlijk wedergeven, als de zon ondergaat, dat hij in zijn kleed nederligge, en
u zegene; en het zal u gerechtigheid zijn voor het aangezicht van JHWH, uws Gods.

Een burgemeester, die een machtiging afgeeft om wél in iemands huis onuitgenodigd te mogen
binnentreden, laadt daarmee een Bijbelse vloek op zich. Het is bovendien zeer onvoorzichtig
en voorbarig om niet te handelen naar de wettelijke regels die vastgelegd zijn in het Verdrag
van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer. Zoals bekent en erkent is de Veluwse Israel Vrijstaat
een voldongen feit, geheel legaal en wettig tot stand gekomen. Wij zullen dan ook opnieuw
melding maken van dit voorval bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en een klacht
indienen bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag.
Bij deze verzoeken wij ons te kennen te geven welke dringende noodzaak er zou zijn om
onaangekondigd bij ons aan te komen? Dat zou u bij andere vrijstaten als het Vaticaan, The
City of London, Liechtenstein, Monaco, etc. niet hoeven te proberen, ook niet met een
politiemacht achter u. Of is er sprake van een ontmoedigingsbeleid en psychologische
oorlogvoering? Wat gij wilt dat u niet geschiedt, doet dat ook een ander niet.
Verder verzoeken wij ons eens mee te delen wat er aan de rechtsgeldigheid volgens het
internationale recht zou ontbreken aan onze Vrijstaat?
Tenslotte verzoeken wij ernstig notitie te nemen van de woorden van koning WillemAlexander, zie onderstaand, en uw gedrag hieraan te toetsen.
wo 28 okt 2015, 10:13
Koning bezorgd over sfeer vluchtelingendebat
SHANGHAI Koning Willem-Alexander maakt zich zorgen over de sfeer in het vluchtelingendebat. In Nederland
worden zaken uitgepraat en niet uitgevochten, aldus de koning. Hij heeft begrip voor de problemen
die leven in de samenleving en volgt de ontwikkelingen dagelijks, zo zei Willem-Alexander tijdens een
ontmoeting met de pers in Shanghai.
De intimidatie en bedreigingen die worden geuit, tasten de waarden aan waar Nederland voor staat,
zei hij.
wo 28 okt 2015, 07:10
Koning doceert over belang mensenrechten

SHANGHAI Koning Willem-Alexander heeft in een toespraak op de
Chinese bestuursacademie in Shanghai het belang
benadrukt van de 'constructieve dialoog over
mensenrechten'. "Het is belangrijk dat die dialoog wordt
voortgezet. We kunnen over dit onderwerp van mening
verschillen, maar vrienden moeten geen onderwerpen
vermijden waarover ze het niet altijd eens zijn", zei de
koning in de China Executive Leadership Academy Pudong (CELAP). Op deze academie krijgen hogere
ambtenaren en de top van het bedrijfsleven trainingen gericht op maatschappelijke vooruitging en
economische ontwikkeling.
Foto: ANP
De koning voerde het woord over goede bestuurspraktijken, waarbij hij vergelijkingen maakte tussen
de eeuwenoude Chinese bestuurscultuur en de Nederlandse aanpak. "We weten dat China een hoog
ontwikkelde traditie heeft voor publiek bestuur. Duizenden jaren lang werden er strenge voorwaarden
gesteld aan uw leiders. De nadruk lag op het vinden van de juiste mensen en de best mogelijke
opleiding", aldus Willem-Alexander.
De koning legde uit waar de kracht van Nederland vandaan kwam. In Nederland luistert het bestuur
naar de burgers, en bouwt verder op initiatieven die in de maatschappij worden genomen. We noemen
dat wel een participatiemaatschappij. "Dat versterkt het fundament onder alle bestuursniveaus." Van
belang is ook samenhang, het wegen van alle belangen bij stedelijke ontwikkeling bijvoorbeeld. Dat
zorgt ervoor dat beslissingen langer duren dan in China, gaf Willem-Alexander toe. "Veel langer dan u
gewend bent. Maar de tijd die je kwijt bent aan overleg wordt meer dan goed gemaakt in stabiliteit en
duurzaamheid."
Een derde essentieel element van de Nederlandse bestuurscultuur was respect voor de rechtsinstellingen.
"Onafhankelijke rechtbanken bijvoorbeeld, en onafhankelijke inspecties. Zij zijn de garantie dat
mensen eerlijk en in overeenstemming met de wet worden behandeld. Dat mensenrechten worden
gerespecteerd en dat ambtenaren hun integriteit behouden", zei Willem-Alexander. Ook China streefde
daarnaar, en de grote uitdagingen waarvoor beide landen stonden maakte het logisch om samen te
werken, aldus de koning. Dat over zaken verschillend werd gedacht, mocht daarbij geen belemmering

zijn.
Met hoogachting
P.F. van de familie Van der Meer

Privacy volgens de Nederlandse Grondwet
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (2008)
Hoofdstuk 1: Grondrechten
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Artikel 10
•
•
•

11

1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op
eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met
het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over
hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op
verbetering van zodanige gegevens.

1.Toelichting
In dit artikel staat dat iedereen het recht heeft om in de beslotenheid van zijn persoonlijke
levenssfeer met rust te worden gelaten en om bijvoorbeeld niet te worden afgeluisterd.
De persoonlijke levenssfeer omvat onder meer:
•
•
•
•
•
•
•

- het huis
- de briefwisseling
- de communicatie via telefoon en andere communicatiemiddelen
- het recht om niet te worden bespied of afgeluisterd
- het recht op zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens
- het recht op eerbiediging van het innerlijk leven
- het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit

De wet kan in bepaalde gevallen dit recht beperken, bijvoorbeeld bij de opsporing van
misdaden. Ook maakt de wetgever regels voor het gebruik van privacygevoelige gegevens.
Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voorziet in het recht op
respect voor privé- en familieleven, het eigen huis en het briefgeheim, waarbij bepaalde
beperkingen in overeenstemming met de wet en noodzakelijk in een democratische
samenleving mogelijk zijn.
Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven
•

1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familieen gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

•

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening
van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische
samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de
openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen
van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid
of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen.

Hoofdstuk 1. Grondrechten
Artikel 12

1.Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in
de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn
aangewezen.
2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en
mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde
uitzonderingen.
3.Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden
verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de
strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking
van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking

achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen
verstrekking blijvend verzet.
Bezwaarschrift tegen brief 17-11-2015 uw kenmerk 2014H0072
Wij zijn het niet eens met uw besluit, en wel om de volgende redenen:
1. Wij hebben een verzoekschrift aan u verzonden op dd. @@@@@@ wat
door u als een bezwaarschrift is aangemerkt. Daartegen is door ons
bezwaar gemaakt, waarop wij geen antwoord ontvangen hebben binnen
de gezette termijn. Er zijn WOB-verzoeken ingediend waarop geen
duidelijk antwoord is ontvangen, waardoor wij geen goed onderbouwt
bezwaar kunnen indienen.
2. Er is in de meeste gevallen sprake van een tweemaal straffen voor
eenzelfde zogenaamde ‘illegale bouw-overtreding’.

PS. Door al deze voornoemde onverkwikkelijke ontwikkelingen hebben wij als uit de nood
geboren een Vrijstaat opgericht op volkomen legale wijze, naar het Verdrag van Montevideo.
U kunt op onze websites daar kennis van nemen:
www.pentahof.nl
www.Veluwse-Israel-Vrijstaat.nl (kijk bij: Laatst toegevoegd)
www.parelsvandeveluwe.nl/
Gisteren stond er in de Barneveldse krant een artikel dat er in Scherpenzeel een bankje was
geplaatst in het bos van een landgoed, zie hieronder.
m.fliert@scherpenzeel.nl Goed gedaan Margo, gun de ouderen een bankje in een bos. In de
Gemeente Putten liggen de zaken er wel even anders voor, waar men o.a. om een bankje in ons
bos dwangsommen oplegde, en nu ons bos wil gaan veilen om de dwangsommen te innen.

Zitbankje voor landgoed Scherpenzeel
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de winter van vorig jaar er een eenvoudig wit bankje verscheen op de plek van de onthulling.
,,Waarschijnlijk achtergelaten door een bruidspaar dat daar trouwfoto's maakte. Het is echter
zo'n mooie plek om even te gaan zitten en van de omgeving te genieten dat we, zodra het witte
bankje kapot ging, het idee kregen om een blijvender bankje te schenken. We namen contact
op met diverse mensen en hier staan we dan", vertelt Mulder. Het bankje is hufterproof, wat
een glimlach bij de aanwezigen veroorzaakt. De vrijwilligers die het plaatsten, hebben het extra
diep in de grond geplaatst zodat het bankje er verscheidene jaren zal staan. ,,Nu ik met emeritaat
ben, hoop ik hier nog vaker te wandelen en als we ouder zijn, gaan we hier vaak zitten",
verwacht Knorth.
VEL PAPIER Tijdens de ceremonie liet Knorth een beschadigd vel papier in een plastic hoes
zien. Hierop hadden afgelopen winter passanten geschreven wat zij van de omgeving vonden
en dit vel papier heeft enige tijd in wind en regen bij het toen nog plastic bankje gelegen. Het
verweerde papier kwam onlangs in bezit van Knorth. Naar aanleiding hiervan schreef hij een
gedicht over het bankje en de omgeving eromheen. Hij droeg het gedicht zaterdag voor.
De onthulling door wethouder Van de FLiert was kort maar krachtig door het verwijderen van
een wit tafellaken dat over het bankje gedrapeerd lag. Ze sprak de hoop uit dat vele buurtgenoten
en wandelaars op dit bankje van de omgeving gaan genieten. Het gebied waar het staat is
wandelgebied waar beheerder Govert van den Bosch van landgoed Scherpenzeel meer over
vertelde. Zo groeit er bijvoorbeeld gagel, een struik die bijna niet voorkomt in Nederland,
behalve in Brabant en dus ook in Renswoude en Scherpenzeel. Er zijn vijf planten van de
zogeheten rode lijst met bedreigde plantensoorten te vinden in de buurt van het bankje.
,,Bijvoorbeeld zonnedauw, een vleesetend plantje en de klokjesgentiaan. Ook mattenbies, een
rietsoort waarmee stoelen gemat worden, groeit rondom dit vennetje."

Figuur 2 de enkele bankjes in ons bos

Figuur 3 en de schommelbank waarop menigeen heeft genoten van ons bos

Figuur 4 De berg met boomstronken waarover zand is gegooid. Toch niet te geloven dat daar
dwangsommen op kunnen staan?

Jazeker, de –soms alochtone-ambtenaren van de gemeente Putten staan nergens voor, zie
onderstaande berichten, zeker niet in de gemeente Putten wat in andere berichtgeving hierna
zal blijken, en in mindere mate de gemeente Barneveld.:

Namens:
De soevereine oprichters van de Veluwse Israel-Vrijstaat;
Pieter Frank Sr, en Jr, van de familie van der Meer, levend vanuit de Goddelijke kracht
en intuïtie, strijdend voor vrijheid en rechtvaardigheid.

Komt onderstaand door de activiteiten in CERN?
Earth is “Shaken & Quaken” 41 Earthquakes! Tsunami Warning! Including Brazil 7.6
Mega Mega Quake & Peru “Mega 7.6 Quake” (Videos)
CONTRIBUTOR: Due Diligence. 25 Nov 15 Two Mega Mega 7.6 earthquakes hit 6
Minutes apart in Peru and Brazil, mega 7.6 quake hits Peru with powerful Tsunami
Warnings & A blue Dragon washed up on the Gold Coast of Australia and Pastor Paul
Begley said watch out for earthquakes as 41 quakes including…
Click here to read, “Earth is “Shaken & Quaken” 41 Earthquakes! Tsunami Warning! Including
Brazil 7.6 Mega Mega Quake & Peru “Mega 7.6 Quake” (Videos)”…

De vertaling heb ik echter niet bij de hand, maar zal er verder naar zoeken indien nodig.
De overige correspondentie is in een pdf-bijlage hierbij gevoegd.

Oud-wethouders Putten willen 'humanere handhaving'
Geplaatst op
10 december 2013
ANP
PUTTEN - De gemeente Putten moet een humaner, evenwichtiger en meer gedragen
handhavingsbeleid voeren. Dat bepleiten vier oud-wethouders van de gemeente Putten door
donderdagavond een manifest te overhandigen aan de gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders.
Bekijk ook...
• Puttens comité wil coulance bij oude illegale situaties bouwregels

Dat gebeurt om 19.15 uur, voorafgaand aan de raadsvergadering.
Bij handhaving gaat het onder meer om illegale woningen en schuurtjes. Putten kent veel van
deze clandestien gebouwde panden, onder meer vanwege een groot buitengebied. In het comité
dat vraagt om een mensvriendelijkere aanpak zitten de vier oud-wethouders Cees Kniestedt,
Aart Mosterd, Bert van Os en Klaas van der Werf, maar ook Daan Bijl - de oud-voorzitter van
de commissie beroepen en bezwaren van de gemeente Putten. En ook Jan van Gessel heeft zich
bij de club gevoegd. Hij is voormalig hoofd bouwtoezicht van 'een grote gemeente in
Nederland'.
In een persverklaring laten zij weten: ,,Wij doen dit om zo gehoor te geven aan de vele signalen
die ons bereiken vanuit de Puttense samenleving.''
Illegaal in vakantiehuis
VELUWE - De verschillende gemeenten op de Veluwe gaan intensiever het permanent bewonen
van vakantiehuisjes aanpakken. Gemeente Putten veranderde het gehucht Krachtighuizen
vorige week in 'oorlogsgebied' tijdens een grootschalige controle op de vakantieparken.
Gepubliceerd in Reformatorisch Dagblad
Veluwe jaagt op illegale bewoners vakantiehuizen

Twee politiemannen houden een grijze Audi met Pools kenteken aan op een zanderig boerenpad
net tussen Putten en Krachtighuizen. In een mengelmoesje van Nederlands, Duits en Engels
legt de Poolse man uit waar hij verblijft. Na een kort vraaggesprek en het uitwisselen van
gegevens mag de man weer doorrijden. Geen enkele auto, fietser of wandelaar kwam vorige
week het gehucht Krachtighuizen in of uit zonder een intensieve controle van de politie,
belasting of UWV. Ook de brandweer controleerde streng op de Puttense recreatieparken. "We
zijn extra aan het controleren op het oneigenlijk bewonen van bungalows op recreatieterreinen",
legt Evelien van Drie van de gemeente Putten uit. "In januari hebben we ook zo'n actie
gehouden. Recreatiewoningen moeten weer voor recreatie worden gebruikt en niet om
permanent in te verblijven. Daarbij is de veiligheid in het geding omdat de parken niet berekend
zijn op permanente bewoning."
Al jaren is de permanente bewoning van vakantiehuisjes een probleem in dit deel van
Nederland. Door een tekort aan betaalbare huurwoningen worden veel starters gedwongen te
beginnen in een recreatiewoning. De afgelopen jaren zijn daar de arbeidsmigranten bij
gekomen. Grote groepen Oost Europese arbeiders die tijdelijk op de recreatieparken verblijven.
Maar nu wil de provincie Gelderland samen met een achttal gemeenten, waaronder Ermelo,
Putten en Harderwijk dat de recreatieparken 'gerevitaliseerd' worden. Er zijn te veel
verpauperde vakantieparken, en de permanente bewoning verergert dat alleen maar, vinden de
provincie en verschillende gemeenten. Het zijn vaak mensen die het financieel niet zo breed

hebben die gedwongen moeten uitwijken naar een goedkopere vakantiewoning. Maar de
Veluwe moet weer een toeristische trekpleister worden met mooie vakantieparken.
Toch blijft er discussie bestaan over het wonen in de bungalows. Volgens de bewoners zelf is
er een heksenjacht ontstaan. Ze worden geconfronteerd met dwangsommen en rechtszaken,
maar een alternatief is er voor hen vaak niet. Controleurs struinen regelmatig door de parken
om te zoeken naar permanente bewoners. "Soms resulteert het in een juridisch conflict", zegt
Sjef Oerlemans, woordvoerder bij de gemeente Ermelo en klachtenmanager. "En wanneer het
juridisch wordt, dan moet de gemeente een bewijslast gaan verzamelen. Wij moeten bewijzen
dat de recreatiewoning ook echt oneigenlijk wordt gebruikt."
Toch blijft er discussie bestaan over het wonen in de bungalows. Volgens de bewoners zelf is
er een heksenjacht ontstaan. Ze worden geconfronteerd met dwangsommen en rechtszaken,
maar een alternatief is er voor hen vaak niet. Controleurs struinen regelmatig door de parken
om te zoeken naar permanente bewoners. "Soms resulteert het in een juridisch conflict", zegt
Sjef Oerlemans, woordvoerder bij de gemeente Ermelo en klachtenmanager. "En wanneer het
juridisch wordt, dan moet de gemeente een bewijslast gaan verzamelen. Wij moeten bewijzen
dat de recreatiewoning ook echt oneigenlijk wordt gebruikt."
Het inhuren van detective-achtige bureaus die in huizen gluurden en mensen stalkten om te
kijken, leidde tot enorme kosten bij de gemeenten. Die controleurs moesten met fotocamera's
en zelfs luchtfoto's bewijzen dat er ook werkelijk sprake was van permanente bewoning. "Een
aantal jaar geleden leidde dat in Harderwijk tot grote onrust onder de bewoners van enkele
vakantieparken", vertelt Gert Jan van Noort, raadslid in de gemeente Harderwijk voor
Stadspartij Harderwijk Anders. "De bewoners verzamelden zich en keerden zich tegen deze
gemeentelijk controleurs." De lokale partij Harderwijk Anders ontstond eind jaren '90 door deze
problematiek rond permanente bewoning in de gemeenteraad aan te kaarten. Het leverde de
partij direct zetels op. Maar het probleem is nog steeds niet helemaal opgelost. "Wij willen dat
op sommige vakantieparken een dubbelbestemming wordt gegeven op recreatiewoningen,
zodat het zowel als recreatiewoning als gewone woning kan worden gebruikt", zegt Van Noort.
Nog steeds staan er nieuwe politieke bewegingen op die de permanente bewoning hoger op de
politieke agenda willen krijgen. Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen deed Groep
Hop mee in Harderwijk, Ermelo en Putten. "Wij willen heel graag een goede oplossing voor
deze problematiek, en dat de gemeenten ophouden met deze grootscheepse heksenjacht",
onderstreept John Hop. De Ermeloër voert een lange strijd tegen de gemeente Ermelo dat met
ruim honderd campings en bungalowparken binnen de gemeentegrenzen een van de grootste
toeristische bestemmingen is op de Veluwe. "We zijn nu nauw betrokken bij een zaak rond een
71 jarige Ermeloër die met veel juridisch geweld uit zijn huis is gezet. Deze man heeft nu
dwangsommen van meer dan 200.000 euro, dat gaat helemaal nergens meer over. En er hebben
al eerder zulke schrijnende zaken gespeeld."
Een andere bewoner op een vakantiepark vertelt het verhaal dat hij door een Ermelose
controleur van zijn vakantiewoning tot het huis van zijn moeder is achtervolgd. "Dan rijd je
bijna 150 kilometer met een controleur achter je aan, alsof ik een zware misdadiger ben", vertelt
deze man anoniem. "Je wordt er heel wantrouwig en angstig van."
Volgens Hop is de oplossing simpel. "Legaliseer het wonen op deze parken gewoon. Je lost het
probleem van de woningnood voor starters op de woningmarkt er op een eenvoudige manier
mee op. Het gebeurt nu toch al en je zal het in de toekomst ook niet tegenhouden met deze
heksenjacht." Het verkiezingspunt leverde Groep Hop overigens in geen enkele gemeente een
zetel op, maar toch gaan er ook bij meerdere lokale partijen op de Veluwe stemmen op om een
meer 'duurzame oplossing' te zoeken. Voorlopig sluiten de burgemeesters van de gemeenten
zelf niet uit dat er meer acties gevoerd gaan worden. "Het gaf een goed resultaat", zegt Evelien
van Drie van de gemeente Putten. "Er waren 93 mensen die niet waren ingeschreven in de

gemeentelijke administratie. Dat is verplicht en hebben ze nu dan ook gedaan. Nu kunnen we
juridische stappen ondernemen om de oneigenlijk woonsituaties te beëindigen."
Categorie: Putten
College en collegepartijen voelen ongenoegen burgers over Handhavingsbeleid Putten
Nu de verkiezingen dichterbij komen beginnen ook college en collegepartijen zich plotseling
zorgen te maken over het handhavingsbeleid in Putten.
Als CDA-fractie en vele burgers met ons, zeggen we dan: Beter laat dan nooit!
We hebben ons al bijna vier jaar zorgen gemaakt over het veel te strakke en starre
handhavingsbeleid in Putten. Telkens weer hebben we geprobeerd het handhavingsbeleid aan
te passen en menselijker te maken, maar het college en de collegepartijen zeiden steeds dat er
niets mis was met dat beleid. Uiteindelijk leken we vorig jaar enige versoepeling bereikt te
hebben, maar toen kwam het college met de truc: Al is het gebouw dan misschien niet illegaal,
dan is het gebruik nog wel illegaal.
Daarna heb ik, Arres Huijgen, veel moeite moeten doen om de cijfers betreffende handhaving
en opgelegde, geïncasseerde en kwijtgescholden dwangsommen boven water te krijgen.
Uiteindelijk lukte dat en toen schrok iedereen van het aantal handhavingzaken, 728
lastgevingen in bijna vier jaar, ruim € 1.500.000,- (ruim € 1,5 miljoen!)opgelegde
dwangsommen, waarvan € 833.260,- ingevorderd is!
Onze lijsttrekker, Robert Olthuis heeft daarna gegevens opgevraagd bij buurgemeenten, (zie
zijn artikel op deze site), en nu is het college eindelijk ook wakker geworden, of moet ik zeggen
wakker geschrokken, de verkiezingen komen eraan!
Want niet alleen de CDA-fractie heeft steeds op een menselijker en verstandiger
handhavingsbeleid aangedrongen. Ook vier oud-wethouders en de oud-voorzitter van de
Commissie voor Bezwaar en Beroep Putten en het voormalig Hoofd Ruimtelijke Zaken van de
gemeente Amersfoort, hebben 12 december 2013 het gemeentebestuur van Putten een manifest
aangeboden met het verscherpte handhavingsbeleid van de gemeente Putten als onderwerp.
Vóór de raadsvergadering (want het mocht van de agendacommissie/de coalitiepartijen niet in
de raadsvergadering) werd dit manifest door deze inwoners van Putten aangeboden, een
discussiestuk waarin ze een lans breken voor een meer humaan en vooral begrijpelijk
handhavingsbeleid”.
In dezelfde raadsvergadering heeft het CDA vragen gesteld aan het college betreffende de
handhaving in Putten.
En nu, ruim een maand voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, worden door wethouder
Ard Kleijer, o.a. wethouder handhaving, uitgenodigd: van iedere raadsfractie een lid en van de
“Manifestgroep” een lid, om met die groep een onderzoeksopdracht handhavingsbeleid te
formuleren. De druk wordt nu kennelijk zo groot dat het college en de collegepartijen ook tot
de conclusie komen dat er wel wat te veranderen en te verbeteren valt op het terrein van de
handhaving in Putten, ook zij voelen nu nattigheid.
Gisteravond, 29 januari 2014 is de eerste bijeenkomst geweest. In een gesprek “met de benen
op tafel”is veel besproken en duidelijk gemaakt. Twee ambtenaren zullen nu een stuk opstellen
met daarin voorstellen en wijzigingen betreffende Ruimtelijk Beleid, Handhavingsbeleid en
Uitvoeringsbeleid. Ook moet bekeken worden hoe omgegaan moet/kan worden met oude
gevallen. De groep van gisteravond zal dit concept gaan bespreken en eventueel aanpassen.
Daarna zou het naar het college moeten en het college zou dan een bureau opdracht kunnen
geven om uit te voeren wat in de onderzoeksopdracht staat. U merkt misschien dat ik nu heel
voorzichtig formuleer, want tijdens de volgende bijeenkomst zal duidelijk moeten blijken wat
de collegepartijen en de oppositiepartijen willen. Kunnen we tot een gezamenlijk standpunt
komen of, als dat niet lukt, is er dan ruimte om ook een minderheidsstandpunt te laten
onderzoeken? Is het college bereid om oude gevallen vanaf 19?? of 20?? in te passen, te

legaliseren, op te lossen of als perceelsgebonden en/of persoonsgebonden, in te passen? Ook
het CDA wil onze gemeente mooi houden, ook het Buitengebied.
In ons verkiezingsprogramma 2014-2018 staat onder het kopje Handhaving: “Regels zijn
er om nageleefd te worden, maar waar ruimte is zal het CDA de luisterende partij zij om
te bezien wat de mogelijkheden zijn”.
Wij zijn van mening dat er mogelijkheden zijn, en die moeten we dan ook benutten, om tot een
menselijker handhavingsbeleid te komen in Putten.
Daarom zijn we in gegaan op de uitnodiging van wethouder Kleijer, ook al is het kort voor de
verkiezingen.

Minister Melani, Er is dus al vaker sprake geweest van een heksenjacht:
Wij hopen sterk dat u ‘genoten’ hebt van de hedendaagse jacht op heksen, op burgers die
toch wel wat meer bewegingsvrijheid eisen.
http://www.endemus.nl/publicaties/illegaal-in-vakantiehuis
728 lastgevingen
https://www.cda.nl/gelderland/putten/actueel/toon/ongenoegen-burgers-overhandhavingsbeleid-putten/
https://www.cda.nl/gelderland/putten/actueel/toon/handhaaft-putten-strenger/

28/01/2014Handhaaft Putten strenger?
Categorie: Putten
Is Putten strenger met handhaven dan omliggende gemeenten?
Die vraag houdt meerdere in ons dorp al een tijd bezig. De Puttense oppositiepartijen wijzen
met grote regelmaat op het huidige beleid. Een comité van oud wethouders + de oud voorzitter
van de commissie bezwaar en beroep, heeft een manifest opgesteld en deze aangeboden aan de
gemeenteraad en het college B&W. Daar heeft het comité tot op heden nog geen enkele reactie
op gehad vanaf het gemeentehuis.
CDA Putten lijsttrekker Robert Olthuis heeft in de gemeenteraadvergadering van 10 december
jl. vragen aan het college gesteld, om er achter te komen hoe het beleid in Putten is, ten opzichte
van omliggende gemeenten. Het antwoord van wethouder Kleijer was dat hij die gegevens niet
heeft en dat het het CDA vrij staat om zelf te gaan “benchmarken”. Daarnaast biedt het college
aan om een onafhankelijk onderzoek door (bv.) de rekenkamercommissie uit te laten voeren.
Een onafhankelijk onderzoek is iets waar het CDA zich in kan vinden, maar dat zal zeer
waarschijnlijk een langdurig proces worden. Om geen tijd te verliezen heeft het CDA zelf de
handschoen opgepakt en omliggende gemeenten alvast benaderd. Hier onder alvast enkele ruwe
resultaten:

Nunspeet: Vooraankondigingen bestuursdwang 1e helft 2013 mbt ruimtelijke zaken: 35 stuks.
Totaal geïnde dwangsommen 1 stuk(s).
Harderwijk: Aantal opgelegde dwangsommen minimaal, geïnde dwangsommen minimaal
Ermelo: Vooral op gebied van illegale bewoning recreatiewoningen. Aantal zaken nog in
afwachting.
Nijkerk: Aantal nog niet bekend, wacht nog op definitief antwoord.
Barneveld: Geïnde dwangsommen in ruimtelijke zaken in 2012-2013: 12 stuks
Ter herinnering:
Putten: Opgelegde lastgevingen in domein van ruimtelijke zaken, periode maart 2010 –
december 2013 728 stuks. Ingevorderde dwangsommen €833.260,00
Algemene indruk bij de omliggende gemeenten: Niet direct keihard aanpakken, maar samen
zoeken naar oplossingen. Dwangsommen in het uiterste geval en uiteraard bij moedwillig en
bewust overtreden van regels.
Hoe nu verder?
Vorige week hebben alle fracties een uitnodiging ontvangen om samen de onderzoeksvragen
op te stellen. Namens het CDA zal Arres Huijgen hier aanschuiven. Dit lijkt alleen wel een
besloten bijeenkomst te worden, waar een afvaardiging van de raad een gesprek heeft. Dit heeft
niet de voorkeur van de CDA fractie. Wij willen hier graag een open(bare) discussie hier over,
in een commissie of de raad. Nu geen achterkamertjes, maar glasheldere en duidelijke
communicatie.
Daarnaast heeft het CDA nog andere ideeën/ijzers in het vuur en wij zullen die binnenkort nader
toe lichten. Bij het CDA Putten staat de burger centraal en zoeken wij samen naar oplossingen.
Dus niet direct dreigen met torenhoge dwangsommen via ingewikkelde juridische brieven!

STOP de Heksenjacht

Door P.F.v.d.Meer sr
Pentahof@planet.nl
www.pentahof.nl
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Stop de Heksenjacht !

Het is alom bekend dat in de gemeente Putten het geodetische middelpunt van Nederland ligt,
namelijk bij het landgoed Schovenhorst. Rondom dat punt schijnen de heksensabbatten te zijn
herleefd. Binnenkort gaan de hedendaagse heksenjagers de oude heksenketel weer eens op het vuur
zetten nadat zij op hun heksenwagen een nieuw slachtoffer te licht hadden bevonden. Daarover straks
meer.
Ja heus, dat is niet zomaar een verzonnen verhaaltje. De heksen zijn terug van weggeweest –althans
volgens de gemeentelijke autoriteiten- en brouwen maar wat voortaan in en rond de gemeente
Putten. Maar ook daarbuiten verspreiden hun bouw-brouwsels zich kennelijk als paddenstoelen o.a.
in de Gelderse Vallei, waar een speciale Omgevingsdienst
de wacht houdt. Dus u leest het goed, zelfs op de
Veluwe, en nog wel in christelijke gemeenten, o.a. Putten
en Barneveld, dáár roeren de heksen zich op het hardst
en schijnen er broeinesten te zitten. U weet wel, heksen
zijn van dat soort wezens die op bezemstelen door de
schoorsteen omhooggaan en vervolgens naar de plekken
vliegen

vergezeld door hun zwarte katten en onder het
wakend oog van zwarte kraaien waar ze hun
heksensabbatten houden. Toch wel wat griezelig, niet
waar. Hun heksenbrouw-bouwsels worden op een
voor de gemeenten rationale basis als illegaal
aangemerkt. Daartoe zijn dan de gemeentelijke
opsporingsambtenaren in dienst genomen, met
daarbij een speciale Handhavings-eenheid, die in het
zwart gekleed gaan. We zullen hen de 'kattenmeppers'
noemen. De heksen aanbidden immers de duivel, die
de kleur zwart heeft verkozen, hoewel hij weet dat zwart geen kleur is. In ieder geval dit duivelse
heksenkwaad
dient
dan
ook
volgens
het

heksenjacht-protocol in het zwart te geschieden, met afschrikwekkende grote gele letters achterop de
rug der Kattenmeppers. De Heksenjagers worden dan ook door de Kattenmeppers begeleid op hun
hachelijke strooptochten, aangezien de zwarte katten soms heel gevaarlijke grimassen kunnen
vertonen en hele gekke sprongen kunnen doen wanneer ze in het nauw worden gedreven. Het is dan
ook soms geraden dat het team van Heksenjagers en Kattenmeppers uitgebreid wordt met sterke
mannen, de sterkste mannen uit de hele omgeving. Dat boezemt de heksen, zwarte katten en zwarte
kraaien wat meer ontzag in. Wanneer dit team nog niet in staat blijkt om de zwarte katten aan hun
staarten te grijpen komt ook de brandweer erbij te pas, want die heeft veel ervaring in het vangen van
zwerfkatten en het blussen van vuur. Want de zwarte katten zijn soms net vuurspuwende draken
wanneer men ze te pakken heeft. En een uitbraak van zwarte katten diens so-wie-so voorkomen te
worden, want anders is het hek van de dam en is de plaag niet meer te stoppen. Dus goed de boel

in de Hand-zien te haaf-houden. Vandaar dat op ons erf en in ons huis álles en álles werd doorgelicht.
In de tuinkas, en de beestenstallen, in de houtopslag, in de kippenhokken, in de caravan, in de kelder.
Ja, in de kelder dacht men een aantal zwarte kattennesten te zullen vinden. Er werd door de politie
met zaklampen overal in het rond gekeken of er op verborgen plaatsen ergens zo'n duivels wezentje
zich had verstopt. In de opbergkasten werd gekeken, in het magazijn, in de cv-ketelruimte, tot in de
bibliotheek en slaapkamers toe. En buiten krijste de zwarte kraai: kierewiet, kierewiet, je vindt ze
lekker niet, je vindt ze lekker niet!
Toch maar goed dat de gemeenten er grip op proberen te krijgen op dit duivelse gevaar, want anders
wordt het helemaal een onleefbare heksenboel op de Veluwe en worden de ‘parels van de Veluwe’
voor deze heksen-zwijnen geworpen om vertreden te worden. In Putten schijnen de heksen zich
echter te concentreren, aangezien de heksenjacht die de gemeente erop opende al ruim 728 heksenbouwsels aan het licht heeft gebracht rond 2014, wat de gemeentelijke kas reeds 833.260,- aan
geïnde dwangsommen heeft opgeleverd! Dat is dus de moeite wel waard, of niet soms? Toch maar
goed dat er gemeentelijke heksenjagers zijn, of niet soms? De Puttense Wethouder Ard Kleijer
spreekt wel van een ‘heksenjacht’, maar overdrijft hij mogelijk een beetje? Neemt hij de zaak wel
serieus, aangezien hij nog niet geroepen heeft: Stop deze Heksenjacht! De gemeentelijke heksenjagers
gluren dus overal in het rond en zijn dagelijks actief aanwezig met hun moderne wapenuitrusting.
Vanuit de lucht zetten ze vliegtuigjes in om jaarlijks foto’s te nemen van alle gebieden in en rond de
gemeenten. Ook vanuit de auto’s worden foto’s gemaakt. Alles moet in kaart worden gebracht om dit
heksenvirus bij een eventuele volgende uitbraak direct te kunnen lokaliseren en de kop in te kunnen
drukken. In het gemeentehuis zitten ambtenaren de
foto’s van eerder met de foto’s van nu te vergelijken of ze
ergens een nog niet ontdekt heksen-brouwsel kunnen
ontdekken. Indien nodig gluren de opsporingsambtenaren
zoals gezegd zelfs in slaapkamers, om maar bewijs boven
tafel te krijgen. Zij staan in hun eigen gevoel blijkbaar ver
boven de wet, want zo zegge zij het is in ons aller belang
dat zij de heksen en het verdere duivelse gespuis zo snel
mogelijk uitroeien. Het gaat dus uiteindelijk alles om ónze
bescherming! Wouw! Want om een heksenveroordeling te kunnen krijgen dient er wel bewijs te zijn
dat de heks metterdaad te licht bevonden wordt. De heksenjacht levert in de gemeente Putten dus
grof geld op, zodat de heksenjagers zichzelf meer dan ruimschoots terugverdienen, en er nog
voldoende ducaten overblijven voor andere leuke dingen, zoals een extra bonus of een snoepreisje.
De dwangsommen berusten op het aloude roofridderbeginsel en raken echter kant noch wal. Heksen
krijgen de allerhoogste boetes/dwangsommen opgelegd, terwijl snelheidsmaniakken even hun
rijbevoegdheid kwijt zijn en 200 euro betalen en de zwarte kous is af. Andere zware delicten koopt
men soms ook gewoon af met een paar honderd euro. Dwangsommen echter blijken voor
gemeenten daarentegen gouden inkomstenbronnen te zijn.
De heksenjagers verrichten hun werk uiterst serieus en plichtsgetrouw, en de gemeente en bevolking
lijkt dit rationeel te vinden. De heksenjagers slaan niets
over, ze trekken van huis tot huis en van perceel tot
perceel. Geen tuinhuisje, geen afdakje, geen rozenboog,
niets wordt ontzien. Alles wordt keurig netjes op papier
vastgelegd en gefotografeerd ter bewijsvoering. En, nu
ja, ze worden er toch voor betaald ook. Wat wij niet zien,
zien deze heksenjagers wél, namelijk ze zien de vermeende
heksen ‘snachts op bezemstelen door de lucht vliegen.

Niet te geloven! Oude tijden herleven, gezellig toch? Wat zij helaas ook niet zien is, dat de Veluwe
overvol wordt gebouwd met megastallen, er nu nog enkele van die landschapsontsierende
windmolens staan, maar de plannen klaarliggen voor veel en veel meer. Hun gedrag wordt in de Bijbel
getypeerd door Jezus als: Mattheus 23:24 Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel
doorzwelgt.
Tijdens de Reformatie zag men de heksen reeds vliegen. De reformator Calvijn liet in Geneve alleen al
57 doodvonnissen en 76 verbanningen plaatsvinden. Toen de pest heerste liet hij 31 heksen
verbranden, de zogenaamde ‘pestzaaiers’.
Om de rust op de Veluwe –met name in de gemeenten Putten en Barneveld- te laten terugkeren
dient het heksenbroeinest ten spoedigste uitgerookt te worden en het brandhout onder de
heksenketel te worden aangestoken, althans volgens het zogenoemde 'bevoegd gezag'. De heksen
bouwen en brouwen immers maar wat aan, méér dan 700 gevallen in Putten dat is me nog al wat.
Huppeké, de heksenhamer erop!
Bestaan heksen dan echt? Nee, heksen bestaan niet en hebben nooit bestaan. Heksen kunnen dan
ook niet opgespoord en uit de samenleving verwijderd worden. De geschiedenis toont dat
overduidelijk. Te Polsbroek, Oudewater en
Buren werd er door de gemeentelijke
ambtenaren op eerlijke wijze gewogen. Op
andere plaatsen –vooral in het buitenlandwerd er op oneerlijke wijze gewogen om
maar slachtoffers te kunnen maken. Op die
wijze zijn er duizenden onschuldigen op de
brandstapels verbrand. De rechters en
ambtenaren wisten drommels goed dat ze
oneerlijk handelden, maar zij wilden alleen
het volk een rad voor de ogen draaien, de
bevolking dom houden.
Het zijn en waren dan ook niet de heksen die uit de
samenleving opgeruimd dienen te worden, maar juist de
oneerlijke autoriteiten! De eer komt de Nederlandse arts
Johannes Wier uit Brabant toe, die over de oneerlijke
praktijken van de autoriteiten zijn wereldberoemde boek
'De Heksenhamer' schreef en daarmee een stok in het
snel
draaiende
heksenwiel
stak.
Veroordeelde
buitenlandse heksen konden zich in Nederland laten herwegen. Dat werd dus in Oudewater, Polsbroek en Buren
gedaan, waar bleek dat er nooit één vermeende heks te
licht bevonden is.
De hedendaagse heksenjagers
dienen dus op het matje te worden geroepen, die onder de
paraplu van de huidige wabo-wetgeving nog ongestoord
hun werk kunnen voortzetten, en de sterke arm kunnen
inschakelen om dwangsommen te innen en vermeende brouwsels met geweld te vernietigen.
Gelukkig is de huidige heksenjacht niet geheel aan het oog van onze regering ontgaan en heeft minister
Melani Schultz een nieuwe Omgevingswet klaarliggen. Deze nieuwe Omgevingswet treedt echter pas
in 2018 in werking. Tot die tijd is het dus oppassen geblazen en kunnen de heksenjagers nog vrij hun
gang gaan. Deze heksenjacht moet gestopt worden, daar is iedere burger het over eens, en de

meeste gemeenteraadsleden en wethouders ook wel. Alleen wie is de uiteindelijk verantwoordelijke
man of vrouw die op dient te staan en roept: Tot hiertoe en niet verder!
U kunt op onze websites lezen wat de gemeente Putten van plan is om ons bos aan de
Ridderwal/Pasdijk te veilen om de opgelegde dwangsommen te kunnen innen. Deze dwangsommen
betreffen o.a. houten bankjes die wij geplaatst hebben, nieuwe ingangshekken omdat de oude
verrot waren, afgevallen takken hadden versnipperd en op bestaande paadjes hadden gestrooid, een
bestaande kikkerpoel hadden gereinigd en vergroot, wat overigens in de provincie Gelderland
zonder vergunning toegestaan is.
Waar is nog de eerlijkheid van de hedendaagse overheden op de Veluwe, gelijk die nog te vinden was
bij de overheden in Oudewater, Polsbroek en Buren?

Op de paden liggen houtsnippers, die momenteel niet meer zichtbaar zijn door het vallend blad en
naalden.

Figuur 1 Dit is een houten bruggetje van boomstammen over een greppel.. Moeten oude mensen soms
over deze greppel springen en hun benen breken of een nat pak halen?
Ook in Nederland zijn velen ten offer gevallen vanwege de heksenwaan. De processen te Utrecht in
1595 vormen wel de zwartste bladzijde uit onze heksenjacht-geschiedenis. Men had een heel zogeheten
‘tovenaarsgezin’ te pakken genomen. De voornaamste beschuldiging was, dat het gezin in
tegenwoordigheid van de duivel op een veldje in Amersfoort als katten poot aan poot met elkaar hadden
gedanst, waarna men zich in weerwolven had veranderd en koeien hadden gebeten. Ja ja, dit alles vond
men rationeel om het gezin te verbranden.

Stop de al maar doorgaande heksenjacht van de ambtenaren in de gemeente Putten.
Bekijk onze websites om een indruk te verkrijgen van
de heksenjacht waarmee ook wij geconfronteerd
werden tijdens onze werkzaamheden in het
bosperceel aan de Ridderwal / Pasdijk. Dit noopte
ons tot
de
oprichting
van
een
eigen
vrijstaat. Duizenden euro's aan dwangsommen
worden er geëist. Voor al deze 'overtredingen' wil de
Gemeente nu overgaan tot het veilen van ons
bosperceel. Dit gaat alle redelijkheid en menselijkheid
te boven. Of probeert de gemeente soms van de
door hen geinde 800.000 euro straks ons bos zich wederrechtelijk toe-eigenen?
Kijk onder “Laatst Toegevoegd” naar brochure 854 waar een Puttense wethouder het huidige
opsporings/handhavings-beleid een Heksenjacht noemt.
Bij deze openen wij een meldpunt waar slachtoffers terecht kunnen om wantoestanden van de
Gemeente Putten te melden, geheimhouding verzekerd. Hoe meer gevallen bekend worden hoe beter
om deze heksenjacht te gaan stoppen. Neem contact met ons op, of kom een keer langs. Zie onze
websites: www.pentahof.nl
www.veluwse-israel-vrijstaat.nl
www.parelsvandeveluwe.nl/
P. vd Meer <pentahof@planet.nl> Harskamperweg 5, 3774JN Kootwijkerbroek
Tel. 0342441992

