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Beste Joël Voordewind van de Christen Unie,   hierbij een

antwoord op je vraag over de doelstellingen van de VIV.

De doelstellingen van de Veluwse Israel Vrijstaat staan te lezen op

onze website;

http://www.veluwse-israel-vrijstaat.nl/

Hierbij nog een korte uitleg ervan.  

Zelf ben ik 68 jaar oud, een techneut van jongs af aan in

autotechniek, later in automatisering veevoeder installaties, etc, en

daarnaast heb ik theologie/filosofie gestudeerd.

Van oorsprong uit de Oud Gereformeerde kringen, en later

Ned.Herv.  Door studie en oprecht onderzoek kwam ik bij de

sabbat/zondag kwestie en vier al 42 jaar lang de sabbat, en ben er

ook achter gekomen dat wij als Noord-West Europese volkeren

grotendeels afstammen van de 12 stammen Israels in de

verstrooiing. De Israelieten worden algemeen verward met de

joden, die voor een klein deel van Juda zouden afstammen. De

Friezen zijn Nederlanders, maar alle Nederlanders zijn geen

Friezen. Zo zit dat ook met de joden.  Wij in Nederland behoren

voornamelijk tot de stam Zebulon, zie het leerzame boek van drs.

Helene van Woelderen – Koppejan “Wondere Parallel”.  Daarin

staat dat onze verre voorvaderen nog wisten dat ze van de Hebreeën

afstamden. 

Welnu, wij hebben als Israelieten van Zebulon wel gemeenschap

met de meer dissidente joden van het Sjilo-genootschap uit

Amsterdam, en Messiasbelijdende joden uit Rotterdam, en hebben

wereldwijd connecties. Niet alleen vanwege religie, maar ook

vanwege uitvindingen en patenten die ik op naam heb staan. Wij

vieren gezamenlijk bij ons thuis enkele Israelitische feesten, zoals

het Katsier-feest (Pinksteren) en het Loofhuttenfeest. Wij hebben
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elke 14 dagen bij mij thuis een kleine samenkomst als

kerkgenootschap Het Lage Landen Leerhuis.

Mijn zoon Pieter jr en ik hebben samen een stuk bos in Putten

gekocht op naam de stichting Natuur Getrouw, die dat in bruikleen

heeft gegeven aan de Veluwse Israel Vrijstaat. De reden waarom de

Vrijstaat is opgericht is deze, nl. de Gemeente Putten stuurde kort

nadat wij het bos hadden aangekocht en daar de boel aan het

opruimen waren een controle-ambtenaar, dhr Frankema, die een

rapport opstelde, waarover straks meer.  

In het bos was jarenlang niets gedaan en er was geen doorkomen

aan van de takken en stronken. Wij hebben die takken netjes

opgeruimd en er een takkenril van gemaakt rondom het bos, waarin

vogels en insecten kunnen nestelen en vertier zoeken. Wij maakten

van oude pallets, dakpannen en boomstronken een insectenhotel.

Ook hadden we er twee schaftketen neergezet om er droog te

kunnen zitten als het regent, en ook om er te pauzeren en

gereedschap en apparaturen in op te bergen. Aan de buitenkant van

het bos langs een zandpad lagen drie inritten, waarvan de palen

totaal verrot waren. Daar hebben we er twee van vernieuwd met

mooie eikenhouten hekken. Hier en daar in het bos hebben we hele

simpele bankjes neergezet zodat wij en oudere mensen er even

kunnen uitrusten. Over een slootje of greppel die er lag hebben wij

2 boomstammentjes gelegd met wat dwarsplankjes als bruggetje.

Er lag een oude kikkerpoel die helemaal dichtgegroeid was en

verzand. Die hebben wij netjes gereinigd en het zand over oude

ontwortelde boomstronken gedeponeerd, zodat er een soort

heuveltjes ontstonden.   De wat dikkere takken die her en der in het

bos verspreid lagen hebben we apart gelegd en versnipperd. Deze

houtsnippers hebben wij over de bestaande paadjes gestrooid,

waardoor het een nuttige bestemming verkreeg.  Om de dieren die

in het bos vrij uit de natuur daar rondlopen te voorzien van water,

-de kikkerpoel staat in de zomer helemaal droog- hebben wij een
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waterbron laten aanleggen met daarboven een afdakje.  Om als

Israelieten gezamenlijk in alle rust het Loofhuttenfeest te vieren in

het najaar hadden wij van strobalen een loofhut gemaakt, zie foto’s.

De loofhut kon tevens dienen tot schuilgelegenheid voor de herten

die er in het wild vertoeven.  

Wij hadden bij de Gemeente Putten een aanvraag ingediend om er

een natuurbegraafplaats in te richten, zoals het Israelitisch Sjilo-

genootschap waarmee wij samenwerken dat ook heeft in Drente.

Elk kerkgenootschap heeft recht op een eigen begraafplaats.  En een

aanvraag om bij de natuurbegraafplaats een schaapskooi te mogen

bouwen als aula.  Die aanvraag werd afgewezen, waarna wij

bezwaar indienden. Wij werden uitgenodigd op de

bezwarencommissie, en hebben daar onze plannen toegelicht. Daar

zaten 4 vrouwen en een man, die nog nooit van een

natuurbegraafplaats hadden gehoord. Ze hadden ook nog nooit van

insectenhotels gehoord en waren verbaasd over de fotos die wij hen

ervan toonden, wat heel educatief is voor kinderen uit het lager

onderwijs om er aan mee te werken in de natuur.. Ze waren ons

inziens terzake totaal onkundig, maar moesten wel over ons plan

een oordeel uitbrengen. Dat viel zoals te verwachten negatief uit,

dus een afwijzend oordeel.  Toen wij het rapport van dhr Frankema

ter inzage kregen, rezen ons de haren ten berge van verbazing. (Zie

foto bijgaand rapport). In dat rapport staat dat de ambtenaren de

indruk kregen dat er een soort natuurcamping zou worden ingericht

op ons bosperceel. Verder constateerde men dat er nieuwe hekken

waren geplaatst waarvoor geen vergunning was afgegeven, en dat er

een geluidswal was aangelegd. Ook dat er houtsnippers op de paden

waren gestrooid en er nieuwe paden zouden zijn aangelegd en dat er

bomen zouden zijn omgezaagd.  Dat er een waterbron was

aangelegd en bankjes en schommelbankjes en een bruggetje waren

geplaatst, en dat alles zonder vergunning. Ook dat er een kikkerpoel

was aangelegd en er ophogingen waren aangebracht zonder
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vergunning. Ook de 2 schaftketen zouden ‘bouwwerken’ zijn en

verwijderd dienen te worden. Etc. Er werden dwangsommen van

ons geëist wanneer wij de houtsnippers niet van de paden zouden

verwijderen, het bruggetje niet zouden weghalen, en de andere

zaken zouden opruimen, varierend van 5000 tot 30.000 euro.

Toen wij dit lazen werd het ons teveel van het ‘goede’, en hebben

wij de Veluwse Israël Vrijstaat opgericht. Ik heb enkele jaren met

notaris Wierda uit Leens samengewerkt, zodat ik behoorlijk wat

juridische kennis had opgedaan om volgens de regels onze vrijstaat

op te richten.  Men dient te weten dat er in het geheel geen sprake is

geweest van een natuurcamping. De schaftketen dienden ons voor

verblijfplaats tijdens pauzes en opslagruimten. De zogenaamde

geluidswal wijst naar de takkenril, wat beslist géén geluidswal is,

aangezien er op het zandpad hoog uit 3 of 4 auto’s per dag passeren.

De houtsnippers dienen een puur natuurlijk doel, het bruggetje is

puur natuurlijk van materialen uit het eigen bos vervaardigd. De

nieuwe hekken zijn geen overbodige luxe, aangezien de oude

hekken totaal verrot waren.  Er zijn geen nieuwe in-en uitritten

aangelegd. Er is ook geen nieuwe kikkerpoel aangelegd, maar de

bestaande is gerenoveerd, wat NB volgens een informatieboekje

van Provincie Gelderland zónder vergunning mag plaatsvinden.

Kortom, wij kregen de indruk dat wij op alle fronten werden

tegengewerkt en er argumenten werden aangedragen die kant nog

wal raakten. Men zocht naar spijkers op laag water, naar een stok

om er de ‘hond’ mee te kunnen slaan.. De Gemeente Putten heeft

zichzelf ongeloofwaardig gemaakt, zodat wij met hen niet verder

konden op vriendschappelijke wijze.

  

Om van deze doorgeslagen ambtenarij verlost te worden hebben wij

de Veluwse Israel Vrijstaat opgericht langs de officiële weg, nl..

door een oprichtingsacte op te stellen en deze door een notaris te

laten registreren. Daarna hebben wij de Gemeente Putten en het
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Kabinet van de koning per aangetekend schrijven ervan in kennis

gesteld, waarna zij 6 weken de tijd hadden om erop te reageren. Wij

ontvingen geen bezwaren, waarmee de vrijstaat een erkend feit

was.. 

Daar kon de Gemeente Putten blijkbaar in het geheel niet mee uit de

voeten en besloot om op heel kort termijn de aanval te openen op

onze Vrijstaat en de in hun ogen illegale bouwsels gedeeltelijk te

ruimen, wat op 21-12-2013 plaatsvond.  Die vrijstaat moest volgens

hen snel met geweld de kop worden ingedrukt. Wegwezen en

opruimen die boel, zodat de heren Van der Meer voorgoed zich stil

zouden houden. Dat pakte echter anders uit voor de gemeente

Putten!  Ze hebben inmiddels al een behoorlijk dik dossier en forse

schadeclaims ontvangen. Plus dat de mensen uit Putten ons

benaderen en hun beklag doen over het beleid en gedrag der

gemeentelijke diensten. 
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De tekst hiervan luidt als volgt: Bezoekdatum 22-08-2013

""Constatering

Naar aanleiding van een tip gericht aan Stoffel Mulder ben ik

samen met Stoffel een bezoek gaan brengen aan een bosperceel

gelegen op de hoek van de Ridderwal en de Pasdijk. Bij aankomst

was er niemand aanwezig.  Bij de controle blijkt dat er op het

perceel diverse illegale bouwwerken zijn opgericht en dat er

bouwmateriaal ligt voor nog meer bouwwerken. De inrichting van

het terrein lijkt een natuurcamping te worden. Er zijn 2 uitritten

gemaakt zonder uitritvergunning. Voor de aanleg van paden, het

slaan van een waterput en een geluidswal is geen aanlegvergunning

verleend. Het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied staat op dit

perceel geen recreatie inrichting toe. het heeft bestemming natuur-

en bosgebied.

De bouwwerken zijn:   2 toegangshekken, 2 zitbanken, 1

picknicktafel-bank, 2 schommelbanken, 1 schuilgelegenheid (dat is

de bewuste Loofhut) , 2 schaftketen met vaste staanplaats, 1

waterput gebouw. Bouwmateriaal: balkhout, dakpannen, planken,

gaas, plastic watertank. Zie foto’s, etc.   Opgesteld door W.

Frankema, Toezichthouder Bouwen en Milieu. ""
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Het insectenhotel

De loofhut van strobalen, die geruimd werd

op 21-12-2013
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De nieuwe hekken en snippers op de paden, waarop 10.000

euro dwangsommen

Het bruggetje, waarop 5000 euro dwangsom


