Naam: Jaap Kroon
Functie: Burgemeester
Adres: Tida Kira 25
8321 JW Urk
Tel:
861
E-mail: j.kroon@urk.nl
Portefeuille 1 – Bestuurlijke zaken, grondbeleid, visserij, financiën,
personeel en organisatie (plaatsvervanger Joh. Koffeman)
Aan burgemeester Jaap Kroon van de Gemeente Urk;
als hoofd van de politie;
als persoonlijk verantwoordelijke voor de veiligheid.
Betreft:
Strafaangifte van een enorme ambtelijke en bestuurlijke criminaliteit binnen de gemeente Urk,
rondom de woning van Jan en Loes Pasterkamp (lees: http://www.gifgrondopurk.nl/ ) onder
uw verantwoordelijkheid als hoofd van de politie.
Geachte burgemeester Kroon als hoofd van de politie;
Namens Jan en Loes Pasterkamp (die ondergetekende daarvoor hebben gemachtigd) doen wij hierbij
strafaangifte van een enorme ambtelijke en bestuurlijke criminaliteit binnen de gemeente Urk, rondom
de woning van Jan en Loes Pasterkamp (lees: http://www.gifgrondopurk.nl/ ) onder uw
verantwoordelijkheid als hoofd van de politie. Dit omdat wij via de media hebben vernomen dat
morgen met het plegen van de volgende strafbare feiten en milieumisdrijven wordt begonnen. Voor
feitelijke onderbouw lees onze e-mail hieronder aan de heer en mevrouw Pasterkamp. Wij verzoeken
u die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u, als hoofd van de politie,
gericht.
Omdat hierover nog beroepszaken lopen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State hebben wij gemeend om van deze bestuurlijke en ambtelijke criminaliteit binnen de gemeente
Urk een kopie te versturen aan de voorzitter van de Raad van State, Hare Majesteit de Koningin, via
haar Afdeling voorlichting.
Tevens laten wij hiervan een kopie toekomen aan:
alle wethouders en raadsleden binnen de gemeente Urk
Omroep Flevoland die ondergetekende hierover heeft opgebeld gehad.
de familie Pasterkamp
overig geinteresseerden
Aan u als hoofd van de politie, zijnde burgemeester Kroon van de Gemeente Urk, richten wij het
nadrukkelijk verzoek om deze strafaangifte per direct door te zenden naar de hoofdofficier van
justitie binnen uw arrondissement met het nadrukkelijke verzoek hiernaar een strafrechtelijk onderzoek
te laten instellen en ondergetekende en kopiehouders dat per kerende e-mail schriftelijk te bevestigen.
In afwachting van uw hierboven verzochte schriftelijke bevestiging, verblijven wij;
Ecologisch Kennis Centrum B.V.
ing. A.M.L. (Ad) van Rooij (directeur)
't Achterom 9a, 5491 XD, Sint Oedenrode:
Tel: 0413-490387 / fax: 0413-490386 / e-mail: a.vanrooij1@chello.nl
Voor mijn CV, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php en
http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html

----- Original Message ----From: A van Rooij
To: Jan Pasterkamp
Sent: Tuesday, January 27, 2009 11:24 PM
Subject: Sanering in Urk (hetgeen geen sanering is) onder de woning van Jan en Loes Pasterkamp
mag wettelijk niet worden gestart.
Sanering in Urk (hetgeen geen sanering is) onder de woning van Jan en Loes Pasterkamp mag
wettelijk niet worden gestart.
Geachte heer en mevrouw Pasterkamp
Volgens mij worden door betrokken ambtenaren ambtsmisdrijven gepleegd als zij morgen beginnen
(lees hieronder de e-mail van Arend Lammertink).
Alles is buiten GS om gedaan. Er is namelijk geen onderliggende besluitenlijst van GS die de opdracht
aan betreffende bedrijven heeft goedgekeurd.
Er lopen nog meerdere gerechtelijke procedures. Deze moeten eerst zijn afgehandeld en
zijn uitgesproken.
Ze beschikken niet over de vereiste Milieuvergunning en Wvo-vergunning. Ze mogen jouw grond niet
betreden.
De bedrijven die willen beginnen beschikken niet over de vanuit de Arbowet vereiste Risico
Inventarisatie en Evaluatie met Plan van Aanpak.
Als men toch begint met de werkzaamheden dan plegen de opdrachtgevers (zijn betrokken
ambtenaren binnen de provincie) in samenspanning met de uitvoerende bedrijven zware strafbare
feiten. Er zal dan ook strafaangifte worden gedaan bij de hoofdofficier van Justitie. Tevens zal ook de
Arbeidsinspectie en Milieu-inspectie worden verzocht om het werk stil te leggen. Zij zullen dan zware
boetes moeten uitschrijven volgens o.a. de boetenlijst van de Arbeidsinspectie.
Ik stel voor om hierover ook een persbericht te laten uitgaan als men dit alles kost wat kost wil
overtreden.
Ik hoop met name dat de uitvoerende bedrijven hun verstand zullen gebruiken om niet in allerlei
strafrechtelijke en boeten opleggende procedures terecht te zullen komen.
De Nederlandse overheden (waaronder de gemeente Urk) plegen wel meer mileumisdrijven.
Lees daarvoor het boek "Alarm u wordt vergiftigd" van Ine Veen: http://www.ineveen.nl/iv16.htm en
www.hetechtenieuws.org
Als morgen met de sanering (hetgeen geen sanering is) wordt begonnen dan gaan alle raadsleden
van Urk dezelfde e-mail krijgen als mijn e-mail hieronder naar alle raadsleden van Deurne (zie
helemaal onderaan). Wij zullen dan eens zien wanneer deze massale vergiftiging in Urk in strijd met
de wet eens gaat stoppen.
Alle raadsleden kunnen dan namelijk daarvoor strafrechtelijk worden vervolgt
Deze e-mail mag je van mij doorsturen aan de provincie, gemeente, pers/media, alle betrokken
bedrijven, etc. etc.
De al jarenlang uitgevoerde ambtelijke terreur op jullie gezin moet namelijk maar eens stoppen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Ecologisch Kennis Centrum B.V.
ing. A.M.L. (Ad) van Rooij (directeur)
't Achterom 9a, 5491 XD, Sint Oedenrode:
Tel: 0413-490387 / fax: 0413-490386 / e-mail: a.vanrooij1@chello.nl
Voor mijn CV, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
en http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html

