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Aangifte tegen de gemeente Putten 

vanwege onrechtmatige dwangsommen, 

machtsmisbruik en executieveiling 

Ook dit vindt plaats in Nederland ! 

           

  

Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed 

verliezen, dan dooft het licht. Hendrik Mattheus van Randwijk 

 
Door P.F.v.d.Meer sr 

Pentahof@planet.nl 

www.pentahof.nl 

Dit is uitgave no. 937 van het Lage 

Landen Leerhuis  

Datum 22-02- 2016 

Aangifte tegen de gemeente Putten vanwege Dwangsommen     No.937 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collusie in de Gemeente Putten : 

 

 

Het CDA Putten zet grote vraagtekens bij het 

handhavingsbeleid dat het huidige college 

uitvoert.  Het college lijkt zich te verschuilen achter 

de ambtenaren en die op hun beurt weer achter 

regels. De gemeente Putten lijkt 

Nederlands kampioen handhaven te 

willen worden, het CDA Putten heeft daar geen 

behoefte aan.  
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Aanklacht (aangifte) tegen dwangsommen van de 

gemeente Putten     

In ons geval hebben ambtenaren van de gemeente Putten ons 

dwangsommen opgelegd voor de volgende zaken en handelingen, zoals 

reeds omschreven in een aantal brochures, namelijk 901, 925, 926, 928, 

930, 931,  932.  . http://www.pentahof.nl/Laatst%20toegevoegd.htm 

Wij zetten de feiten nogmaals op een rij ter verduidelijking.  

Wij hebben de gemeente Putten meerdere malen verzocht duidelijk aan 

te geven op welke wetsartikelen de vermeende overtredingen die wij 

zouden hebben begaan berusten. Daarop is tot op heden geen duidelijk 

antwoord door ons ontvangen. Wij hebben opnieuw de gemeente 

verzocht om een antwoord op deze vragen, zie onderstaand schrijven 

aan de officicier van Justitie waarin ons schrijven naar de gemeente 

Putten in op is genomen: 

Datum 15-02-2016 Aan de Officier van Justitie Mr. J.J.A. Lucas, 

Eusebiussingel 28 6811 BX Arnhem 

Onderwerp: Aanklacht vanwege Machtsmisbruik en het plegen van 

bestuurshandelingen tegen beter weten in, met een dringend verzoek de 

nietigverklaring van hun handelingen cq executieveiling  

Hoogedelgestrenge heer mr, J.J.A. Lucas, 

Deze brief bevat een schrijven gericht aan de gemeente 

Putten waaruit u mag concluderen dan wel vaststellen 

dat hier sprake is van een moderne heksenjacht tegen 

ons. De wethouder van de gemeente Putten is dhr Ard 

Kleijer, die het gedrag van zijn ambtenaren bestempelde 

als zijnde een Heksenjacht, komt in dezen duidelijk uit 
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de verf. Hierna volgt ons schrijven aan de gemeente 

Putten, en als bijlage de brieven van de gemeente Putten 

aan ons. 

Datum 14-02-2016 Aan Burgemeester, Wethouders en de Raadslieden 

der gemeente Putten 

 

Wanneer wij door rood licht hebben gereden en daarvoor een bekeuring 

van 230 euro ontvangen is dat acceptabel. Zie internet boetes.nl  

In Nederland is stoppen voor rood licht een belangrijke verkeersregel. 

Er vallen ieder jaar veel doden en gewonden doordat iemand door rood 

heeft gereden. Je hebt hier namelijk veel kwetsbare 

verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, skaters en fietsers. Als je door 

rood rijdt, zorg je voor een gevaarlijke situatie en riskeer je een hoge 

boete.   

Let op: 230 euro wordt hier een hóge boete genoemd! 

Wanneer wij een ruit hadden ingeslagen in het gemeentehuis dan is het 

te verteren dat wij daarvoor een rekening zouden ontvangen om die te 

betalen, of zelfs dat u aangifte zou hebben gedaan van opzettelijke 

vernieling, ook daarvoor zouden wij begrip kunnen opbrengen. Dat wij 

voor het opplakken van een document op de voordeur van het 

gemeentehuis 2000,- euro dwangsom per persoon van u als gemeente 

hebben ontvangen, grenst aan het ongelooflijke. Wát een geweldig grote 

misdaad moet het wel in uw ogen zijn door ons een dergelijke 

exorbitant hoge dwangsom op te leggen! Hebben wij door het plakken 

van een document op uw deur iemands leven op roekeloze wijze in 

gevaar gebracht? Maarten Luther zou zich in zijn graf omdraaien 

wanneer hij zou horen welk een zeer grote ‘misdaad’ het in de 21 eeuw 

is wanneer men een plakkaat op een deur van een gebouw aanbrengt!   
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Echter dat er door uw ambtenaren rapporten zijn opgemaakt waarin 

staat dat wij op bestaande bospaadjes geen snippers zouden mogen 

strooien, dat wij een geluidswal aan het aanleggen zijn, dat wij een 

natuur-camping zouden oprichten, dat er illegale bouwwerken zouden 

zijn gemaakt namelijk simpele zitbankjes, nog simpeler bruggetjes over 

greppels hebben gelegd, en dat wij oude verrotte bestaande 

toegangshekken hebben vervangen door nieuwe, en dat wij een 

bestaande kikkerpoel hebben gereinigd, -een kikkerpoel waarvoor in de 

provincie Gelderland zelfs geen vergunning nodig is om deze nieuw aan 

te leggen volgens officiele documenten van de provincie Gelderland, en 

dat mobiele schaftketen bouwwerken zouden zijn volgens de Wabowet, 

terwijl de Arbowet (Stigas) integendeel eist dat er tijdens 

boswerkzaamheden schaftgelegenheid aanwezig dient te zijn, etc, en dat 

daarvoor door uw ambtenaren zelfs 44.000,- onmetelijk hoge 

dwangsommen zijn opgelegd, is voor ons niet te verteren. Welke 

doodzonden moeten wij wel niet hebben begaan om tot een dergelijk 

besluit te komen? Vervolgens dat u ook nog eens deze torenhoge 

dwangsommen hebt trachten te innen via een executieveiling waarvan 

tevoren vaststond dat deze voor de gemeente niet het gewenste resultaat 

zou opleveren, ook al probeert de gemeente dat wel, dát is voor ons niet 

te behappen. Ook dat de gemeente op deze wijze ons niet de 

gelegenheid heeft gegeven om voor 1 euro verschil in bieding eigenaar 

te blijven van het bos waaraan wij zeer veel moeite, zorg, geld, zweet 

en nu ook tranen hebben besteed, is voor ons niet te vatten. Vandaar 

onze acties. Wij vragen ons terecht af met wat voor mensen wij te 

maken hebben – en daarin hebben wij veel moedgevende reacties van 

Puttenaren, zelfs van een oud-ambtenaar ontvangen- die uw beleid in 

deze niet kunnen plaatsen. Hebben wij te maken met barbaren, met 

wilde heidenen, of hebben wij te maken met mensen die dezelfde 

reformatorische achtergrond als wij hebben, afkomstig uit de 

refocultuur die de hoogste levensstandaard naar Bijbelse begrippen 

zouden hanteren? Het tegendeel is ons en anderen aan den lijve 

gebleken, doordat er door de gemeente zulke gewelddadige, oneerlijke 

en listige methoden zijn gebruikt om via wetsartikelen, die door de 
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gemeente ambtenaren naar eigen inzichten zijn uitgelegd, ons te 

elimineren en met grote verliezen op te zadelen. Wij zijn in uw 

‘moordenaarshanden’ gevallen toen wij op weg waren om een Natuur 

Getrouw plan te volbrengen, en wij hebben in U niet de barmhartige 

Samaritaan gezien die ons verder helpt. Wat wij wel gezien hebben is 

dat de gemeente aan de buurman Roorda -die wij vanwege zijn 

bemoeizucht het bos geweigerd hebben nog langer te betreden- voor 1 

euro ons bos heeft gegund, die al 

jaren liep te azen om ons bos als 

gelegenheidskoopje naar zich toe te 

kunnen halen.    

Welke morele code draagt de 

gemeente Putten? Laat u -als 

onbarmhartige rovers en 

moordenaars-  ons doodgewoon 

halfdood en gewond op de grond 

liggen? Of is er nog 1% in u van de 

barmhartigheid van de Samaritaan?  

 P.F. van der Meer sr en P.F. van der 

Meer jr.  

 

Hoogedelgestrenge heer Lucas, wij gevoelen ons het slachtoffer en een 

speelbal van ambtenaren van een christelijke SGP-gemeente die onze 

vrijheid van godsdienst –aangezien wij weliswaar een reformatorische 

achtergrond hebben zoals zij, daar niet langer met mee zijn gegaan 

vanwege andere overtuigingen-  niet kunnen gedogen, en ons 

achtervolgen met dwangsommen die uit de lucht zijn gegrepen, en die 

ook niet berusten op échte wetsovertredingen. Wij vragen u dringend 

onderzoek in te stellen naar deze verwoestende vloedgolf die de burgers 

van de gemeente Putten overstroomde en die anderen in drie jaar tijds 

885.000,-- aan dwangsommen kostte, en ons ook reeds een schade van 
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ruim 120.000,-- euro opleverde, met daarbij de enorme psychische 

schade en nasleep.  

Bovendien wil de gemeente Putten dat de veilingnotaris Nysingh uit 

Arnhem die het bos van de stichting Natuur Getrouw veilde, niet dat de 

opbrengst uitbetaald wordt aan de eerste hypotheekhouder, dat een 

andere stichting van ons is, namelijk stichting Triple A-VV Nederland. 

Wij doen hierbij een verzoek aan u om door de rechtbank een Rechter 

Commissaris aan te laten stellen die over de geschillen gaat en het 

standpunt van de gemeente kan afwijzen. Afgelopen vrijdag was ik op 

een conferentie van oudere theologen, professoren en hoogleraren in de 

Bergkerk te Amersfoort, waar prof. dr. C. den Heyer zei dat zijn 

leermeester destijds reeds bad of de kerk verlost mocht worden van 

theologen en dogma’s. Wij bidden om een samenleving waarin 

ambtenaren de macht ontnomen wordt/is om met het welzijn van 

burgers een spelletje te spelen. 

Hoogachtend P.F. van der Meer sr en P.F. van der Meer jr.  

Mensenrechten 

Ieder mens heeft 30 basisrechten, In totaal staan er 30 rechten beschreven 

in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, een document 

dat in 1948 door de Verenigde Naties werd ondertekend.  Nederland is 

lid van de Verenigde Naties en dient zich dus te houden aan deze rechten 

van de mens. 

4) Geen slavernij  Niemand heeft het recht ons tot slaaf te maken. Wij 

mogen niemand tot slavernij dwingen.  

5) Geen marteling  Niemand heeft het recht ons pijn te doen of te 

martelen.  

17) Het recht op eigendom  Iedereen heeft het recht om dingen in zijn 

bezit te hebben of te delen. Niemand mag dingen zonder een goede reden 

van ons afpakken. 
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Dwang (dwangsommen) valt onder punt 4 en 5 van de URVM en is 

marteling, en via dwangsommen iemands bezittingen af te pakken 

valt onder punt 17, waar geen goede reden voor te vinden is. Beseffen 

gemeenten en ambtenaren niet welk een pijn en martelingen zij 

burgers aandoen door dwangsommen op te leggen en desnoods te 

innen via executies? Hierdoor zijn mensen voor hun levenlang soms 

gebroken, of de dood ingejaagd. Men kan dan denken: eigen schuld 

dikke bult. Dat gaat niet op. Elke vorm van dwang is te veroordelen. 

Koning Willem-Alexander zei het volgende in zijn kersttoespraak 2015: 

“Wat ons na aan het hart ligt, is onze vrijheid en de mogelijkheid onze 

eigen keuzes te maken. Deze vrijheid is juist zo wezenlijk voor 

Nederland”.   Deze uitspraak staat lijnrecht tegenover enige vorm van 

dwang. Mogen burgers niet hun eigen vrije keuzes maken, of is dat 

privilege alleen voor de koning en overheden? Kijk eens wat de Dalai 

Lama erover zegt: 

 http://www.dalailama.com/ 

http://www.nieuwetijdskind.com/dalai-lama-massale-hersenspoeling-

van-de-maatschappij/ 

In ons geval betreft het geen dwangsommen die rechtmatig opgelegd 

zouden zijn, maar dwangsommen die opgelegd zijn vanwege 

machtsmisbruik. 

 

  De aangifte betreft allereerst Machtsmisbruik, zoals omschreven in 

artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht 

 

Artikel 365 Wetboek van Strafrecht 

Tweede Boek. Misdrijven 
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Titel XXVIII. Ambtsmisdrijven 

Artikel 365 
De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te 
doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee 
jaren of geldboete van de vierde categorie.  

 

Ten tweede is aangifte gedaan over het doen der gemeente Putten 

van bestuurshandelingen tegen beter weten in, op grond van artikel 

3.12 van het Burgerlijk Wetboek 

 

Artikel 13 Burgerlijk Wetboek Boek 3 

Titel 1. Algemene bepalingen  
Afdeling 1. Begripsbepalingen  
Artikel 13  
 
1.  
Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover 
hij haar misbruikt.  
2.  
Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen 
met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan 
waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de 
onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat 
daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen 
komen.  
3.  
Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden 
misbruikt.  

 

Benadeling en Mishandeling  

De Overheid is er voor de burgers, maar wie beschermt de burgers als de 

overheid de burgers benadeelt en mishandelt?  

Wetboek van Strafrecht  Artikel 300  

1 

Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie 

jaren of geldboete van de vierde categorie.  
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2 

Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de 

schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of 

geldboete van de vierde categorie.  

3 

Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde 

categorie.  

4 

Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de 

gezondheid. (Niet alleen gezondheid, maar ook welzijn in de ruimste 

zin des woords) 

Een onrechtmatig besluit kan niet in stand blijven, ook niet als 

belanghebbenden daar niet zelf door benadeeld zouden worden. 

Overigens zij er hier met nadruk nog eens op gewezen dat artikel 6:22 

niet eens bewijs vraagt van niet-benadeling, maar dat de 

aannemelijkheid ervan voldoende is.  

Conservatoir beslag  

De gemeente Putten heeft op 11-02-2016 conservatoir beslag laten 

leggen op de veilingopbrengst, om te verhinderen dat de opbrengst 

uitbetaald wordt aan de eerste hypotheekhouder, onze stichting Triple-

A-VV. De gemeente suggereert dat de eerste hypotheek een 

schijnconstructie zou zijn, om te voorkomen dat de gemeente 

vorderigen zou kunnen opeisen van de stichting Natuur Getrouw.  De 

gemeente suggereert dat zij daardoor een schade lijdt ten bedrage van 

42.122,55 euro. Dat betreft de dwangsommen die uit de lucht zijn 

gegrepen en zodoende niet als een schadepost kunnen worden 

asangemerkt. De dwangsommen zijn te rangschikken onder het woord 

diefstal. Diefstal is geen schade maar onrechtmatige toeëigening van 

andermans goed. Wat is diefstal  

Diefstal draait om het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit 

nemen van andermans eigendom.  
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Artikel 310 uit het Wetboek van Strafrecht zegt hierover: 

"Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, 

met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig 

aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren of geldboete 

van de vierde categorie."   

Artikel 312  

 

1 

Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde 

categorie wordt gestraft diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van 

geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk 

om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping 

op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de 

vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.  

2 

Gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde 

categorie wordt opgelegd:  

1 

indien het feit wordt gepleegd hetzij gedurende de voor de nachtrust bestemde 

tijd in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat; hetzij op de 

openbare weg; hetzij in een spoortrein die in beweging is;  

2 

indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;  

3 

indien de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft 

verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een 

valse order of een vals kostuum;  

4 

indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;  

5 

indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf 

voor te bereiden of gemakkelijk te maken.  

3 

Gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde 

categorie wordt opgelegd, indien het feit de dood ten gevolge heeft.  
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De gemeente Putten pleegt ativisme, dat is misdaad op grote schaal onder de 

dekmantel van wetsartikelen die zich daarvoor schijnbaar lenen, maar die in 

werkelijkheid door de gemeente worden misbruikt om argeloze burgers ermee 

te beroven via dwangsommen.  De gemeente Putten heeft als enige gemeente in 

Nederland het volgende gepresteerd:  in nog geen vier jaar tijd zijn er 728 

lastgevingen opgelegd en is er een bedrag van € 833.260 aan dwangsommen 

ingevorderd (dit is 8x meer dan Amersfoort in dezelfde periode heeft 

ingevorderd). 

https://www.cda.nl/gelderland/putten/actueel/toon/putten-weet-het-

beter/ 

 

PUTTEN WEET HET BETER (Internet bericht) 

Wat is Putten toch een bijzondere gemeente. 
Elke gemeente heeft met handhaving te maken, maar Putten wel 
op een heel bijzondere wijze. Tijdens de vergadering van de 
commissie Middelen is me dat nog weer eens extra duidelijk 
geworden. Het ging die avond o.a. over het Handhavingsbeleid 
en over Gemeentelijke Samenwerking. 
Over het handhavingsbeleid in Putten hebt u natuurlijk al veel 
gelezen in de pers en al veel gehoord van familie, vrienden en 
kennissen. Als CDA-fractie zijn we al enkele jaren bezig om het 
belang van de burger voorop te stellen en het handhavingsbeleid 
menselijker te maken. Geef de burger wat meer ruimte, wat meer 
woongenot en pas de regelgeving aan zodat je niet hoeft te 
millimeteren.  
De gemeente Putten presteert het om meer dan 500 burgers te 
betrappen op overtredingen. Huizen en huisjes, schuren en 
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schuurtjes, geitenstalletjes, kippenhokjes, eendendakjes, serres, 
carports, inritpilaren, hooibergen, afdakjes, zelfs een rozenboog 
zijn door de ambtenaren, in opdracht van het college, 
opgespoord. Volgens wethouder Kleijer, die handhaving in zijn 
portefeuille heeft, is dit de uitvoering van het beleid wat wij als 
gemeenteraad zelf vastgesteld hebben! Jazeker, en daarom is er 
nu zoveel commotie over in Putten, en daarom zijn we nu als 
raadsleden continu  bezig om het college te bewegen om echt 
met Hart en Verstand te handhaven. Deze “heksenjacht” is nooit 
de bedoeling geweest van de raad. 
Natuurlijk zullen er enkele burgers zijn die de regels aan de laars 
lappen en bewust regels overtreden, maar dat zijn er toch niet 
meer dan 500 in Putten? Vroeger waren er veel minder regels en 
vergunningen voor de bouw, maar daarom kan je nu toch niet 
zeggen, dat alles waar in het gemeentehuis of bij de mensen 
thuis geen vergunning meer van te vinden is, dan ook maar 
meteen illegaal is en met een dwangsom gedreigd moet worden? 
Toch gebeurt dit in Putten. 
Nu ligt er een raadsvoorstel van het college waarin versoepeling 
voorgesteld wordt. Onder het mom van capaciteitsgebrek wordt 
nu voorgesteld sommige zaken een andere prioriteitsstelling te 
geven.  
De raad kan uit 3 opties kiezen ; twee opties met 1 datum en 1 
optie met 2 data. De CDA-fractie zegt: kies dan voor de optie die 
voor de burger het best is, dus alles voor 1 april 2007 geef je een 
lage prioriteit, m.a.w. dat ga je niet meer handhaven tenzij je door 
de wet gedwongen wordt. Vanaf 1 april 2007 is de gewijzigde 
Woningwet in werking getreden dus een duidelijke datum voor 
iedereen. Nu blijkt dat de coalitie-partijen CU, Wij Putten en SGP 
ook 1 datum willen kiezen, maar dan voor 1 januari 1990. 
Waarom die datum, wel vanaf 1989 heeft Putten luchtfoto’s 
waarop dan te zien zou zijn wat er toen wel en niet gebouwd 
was. Dit zal voor grote bouwwerken wel kloppen, maar juist die 
kleinere bouwwerkjes zijn op die foto’s meestal niet duidelijk te 
zien, zeker niet als dit helemaal of gedeeltelijk schuil gaat onder 
bomen. 
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Maar de coalitie lijkt het onder leiding van Wij Putten (de 
2Brothers) al afgesproken te hebben en dus zal het wel 1 januari 
1990 worden. Dus toch nog weer veel gedoe met oude zaken, 
veel werk voor wethouder Handhaving Kleijer en ambtenaren en 
onrust en slapeloze nachten voor Puttense burgers, die moeten 
bewijzen dat zaken legaal zijn of zo onbetekenend en niemand 
tot last, dat ze alsnog gelegaliseerd kunnen worden. 
Putten weet het weer beter dan al die andere gemeenten in 
Nederland! 
  

Gemeentelijke samenwerking 

Wat de gemeentelijke samenwerking betreft, die ook op de 
agenda stond, weet Putten het helemaal niet meer. Terwijl vanuit 
Den Haag en de Provincie deadlines gesteld zijn, is Putten nog 
steeds aan het bekijken of samenwerking wel nodig is en met wie 
we eventueel zouden moeten/kunnen/willen samenwerken. Ook 
dit alles gebeurt weer onder leiding van de partij Wij Putten, die 
eigenlijk tegen samenwerken is, CU en SGP volgen lijdzaam, 
terwijl het college en de ambtelijke organisatie voor regionale 
samenwerking zijn en nu ook niet meer weten welke kant ze op 
moeten. Politiek in Putten is altijd “boeiend” zei een oud-
wethouder altijd. 
Ook voor samenwerking geldt: Putten weet het beter. De tijd zal 
het leren. 
  

Arres Huijgen, Raadslid 0341- 353477 ahuijgen@upcmail.nl   
  

09/02/2014CDA Putten opent handhavingsmeldpunt 

Het CDA Putten is erg geschrokken van het grote aantal 

lastgevingen dat het huidige college haar burgers opgelegd heeft 

en wil graag het verhaal van de getroffen burgers in kaart 

brengen. De reacties die op het meldpunt binnenkomen, wil het 

CDA Putten met een begeleidend schrijven aanbieden aan de 

formateur van het nieuw te vormen college.  
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Op herhaald verzoek heeft de CDA-fractie eind november 2013 

een overzicht onder ogen gekregen van opgelegde 

dwangsommen,  geïncasseerde dwangsommen en geheel of 

gedeeltelijk kwijtgescholden dwangsommen gedurende de 

huidige raadsperiode. In nog geen vier jaar tijd zijn er 728 

lastgevingen opgelegd en is er een bedrag van € 833.260 aan 

dwangsommen ingevorderd (dit is 8x meer dan Amersfoort in 

dezelfde periode heeft ingevorderd).  

Het CDA Putten zet grote vraagtekens bij het 

handhavingsbeleid dat het huidige college 

uitvoert.  Het college lijkt zich te verschuilen achter 

de ambtenaren en die op hun beurt weer achter 

regels. De gemeente Putten lijkt Nederlands 

kampioen handhaven te willen worden, het CDA 

Putten heeft daar geen behoefte aan.  

Daarom heeft het CDA Putten per heden een 

handhavingsmeldpunt geopend waar de burgers hun 

handhavingservaringen kunnen delen. Het doel is om het huidige 

handhavingsbeleid te doorbreken. De fractie van het CDA Putten 

is al lange tijd volop bezig om te proberen tot een humaner en 

oplossingsgericht handhavingsbeleid te komen.  Wij zijn namelijk 

van mening dat heel veel handhavingszaken in goed overleg met 

de burger en het college opgelost hadden kunnen worden (zonder 

dwangsommen)!  

Het CDA Putten is erg benieuwd hoe de burgers die de afgelopen 

vier jaar een lastgeving van de gemeente Putten ontvangen 

hebben dit ervaren hebben. Heeft de gemeente bijvoorbeeld 

geprobeerd via een gesprek een oplossing te zoeken voor het 

probleem of werd u direct een dwangsom opgelegd ?  
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De ingezonden reacties en ervaringen van de burgers zullen wij 

gebundeld overhandigen aan de formateur om daarmee nog 

duidelijker te kunnen onderbouwen dat het handhavingsbeleid in 

Putten zo snel mogelijk aangepast moet worden.  

Het CDA handhavingsmeldpunt is als volgt bereikbaar: 

• via de CDA inloopwinkel (Kelnarijstraat 4, 

openingstijden: woensdag 10.00 uur tot 12.00 uur;  vrijdag 

van 19.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 11.00 uur 

tot 14.00 uur.) 

• per email handhavingsmeldpunt@solcon.nl 

• telefonisch:  0341-353477 of  06-42563828 

• per post: Secretariaat CDA Putten; Jansgoed 8; 3882 WK; 

PUTTEN 

• De feiten via afbeeldingen op een rij: 



Aangifte tegen de gemeente Putten vanwege Dwangsommen     No.937 

 

17 

 

 

Aangifte tegen de gemeente Putten vanwege Dwangsommen     No.937 

 

18 

 

 

 

 

Een simpel loopbruggetje  
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De bestaande herstelde kikkerpoel waarvoor in de provincie Gelderland 

geen vergunning nodig is. Evenwel 10.000,- dwangsom ! 
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Een simpel afdakje boven een waterbron waar dieren kunnen drinken 

 

Een simpel bruggetje over een greppel 

  Houtsnippers op bestaande 

bospaden, 5000,- dwangsom !  
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Nogmaals het simpele bruggetje van 2 boomstammetje waarop 11 

dwarsplankjes 

 

De schaftketen die volgens de Arbowet aanwezig dienen te zijn 
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Een insektenhotel van zogenaamde aanwezige ‘bouwmaterialen’.  
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Oude verrotte toegangshekken 
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Nieuwe toegangshekken + zitbankjes 10.000,- dwangsom 

 

Simpele zitbankjes  
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Een verhoging, oude boomstronken waarover wij zand hebben gedaan, 

waarom een dwangsom van 5000,- euro, terwijl heel het bos heuvelachtig 

is. 

 

Voor al bovengenoemde zaken kregen wij hoge dwangsommen 

opgelegd, zoals bijkt  in brochures  901, 923, 925, 926 en 928.    

 

Draconisch Schrikbewind  

Wij hebben diverse malen bezwaar gemaakt tegen deze onzinnige wijze 

van doen, en zelfs op de bezwarencommissie zijn wij geweest. Al onze 

bezwaren werden afgewezen. De gemeente Putten echter stelde vast dat 

wij geen verder bezwaar hadden gemaakt tegen de dwangsommen, en dat 

de dwangsommen nu definitief geworden waren en er beslag werd 

gelegd. Daartegen was dus geen bezwaar meer mogelijk, en de rechtbank 

keurde het goed dat de gemeente de dwangsommen van 44.000,-- zou 

mogen innen via een executieveiling. De executieveiling heeft inmiddels 

plaatsgehad, en doordat wijzelf als Triple A-VV hebben geboden bij 

opbod tot een bedrag van 60.666,66  om daarmee het antichristelijke 

gedrag van de zich christelijke noemende SGP-gemeente Putten te 

illustreren. Wanneer wij dat bedrag niet hadden geboden was het bos voor 

30.000,-- tot 40.000,-- overgegaan naar een andere koopjesjager, nl dhr 

B. Roorda, buurman van het aangrenzende bosperceel.  Roorda heeft 
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tegen buren gezegd dat wij de prijs opzettelijk hadden opgedreven, maar 

dat hij het bos toch wel wilde hebben, ook al vond hij het nog veel te 

duur. Voor 1 euro hoger dan ons bod heeft de gemeente Putten het aan 

hem gegund.  Opvallend dat juist in veel christelijke gemeenten sprake is 

van een moderne heksenjacht, een draconisch schrikbewind zoals onder 

Alva.  In gemeenten als Barneveld, Putten, Staphorst, Oldenbroek, e.a. 

groeien de problemen tussen de gemeentelijke ambtenarij en de burgers. 

Er staan op internet genoeg filmpjes en berichten die dat tonen. 

 

Geachte heer G.J. Vooren,  dd 17-02-2016  

Als officiële en erkende huurder zijnde van het bosperceel 

Ridderwal/Pasdijk, genaamd de Veluwse Israel Vrijstaat en Imkerij Wat 

is zoeter dan honing, vragen wij u of dat de zogenoemde overtredingen 

nog verwijderd moeten worden. Te weten de kikkerpoel, de snippers op 

de paadjes, ”gebouw” de strohut, “gebouw” de waterput, bouwwerk hut, 

“bouwwerk” bankjes, bruggetjes, verhoging, enz. 

Of is het zo dat de nieuwe eigenaar de overtredingen overneemt en nu 

gedwongen wordt om de overtredingen ongedaan te maken? Krijgt de 

nieuwe eigenaar dezelfde dwangsommen opgelegd als de stichting 

Natuur Getrouw? Indien het zo is dat de nieuwe eigenaar de 

overtredingen niet hoeft ongedaan te maken dan zal er van onzerzijde 

actie ondernomen worden wegens vriendjespolitiek en melding worden 

gedaan bij de Officier van Justitie mr. Lucas in Arnhem.   P.F.v.d.Meer 

sr en jr   

In de dagen van Johannes de Doper was het niet veel beter gesteld dan 

nu met de moraal van het volk en van de autoriteiten. Echter, men vroeg 

nog wel vanuit een zeker schuldbesef aan Johannes wat men moest doen 

in het vervolg:  zie: Lucas 3: 10 En de scharen vraagden hem, zeggende: 

Wat zullen wij dan doen? 11 En hij, antwoordende, zeide tot hen: Die twee 

rokken heeft, dele hem mede, die geen heeft; en die spijze heeft, doe desgelijks. 

12 En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en zeiden tot hem: 

Meester! wat zullen wij doen? 13 En hij zeide tot hen: Eist niet meer, dan hetgeen 

u gezet is. 14 En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: En wij, wat zullen 
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wij doen? En hij zeide tot hen: Doet niemand overlast, en ontvreemdt niemand 

het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. 

 

28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie  

Nr. 120 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES 

EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE  

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 november 2015 

Inleiding 

Bescherming van onze democratische rechtsorde is van groot 

belang voor het functioneren van onze samenleving. 

Gemeentebesturen staan het dichtst bij de samenleving en om die 

reden weegt het belang van de kwaliteit en integriteit van het 

gemeentebestuur zwaar. Die geringe afstand is de kracht van de 

lokale democratie, maar brengt tegelijkertijd kwetsbaarheden met 

zich. 

Provincie Gelderland en Poelen vergunningsvrij, zijn dus niet 

vatbaar voor dwangsommen!  Zie: 

  http://www.groenloket.nl/index.php?282  (In ons geval was het een 

reeds bestaande poel met veel achterstallig onderhoud, die wij gereinigd 

en in oorspronkelijke staat hersteld hebben.)  
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Ik wil een poel aanleggen. Hoe doe ik dat?  Weilanden, heide en boomgaarden 

zijn geschikte plekken voor poelen. Natte plekken in het terrein, vooral waar 

kwelwater naar boven komt of grondwater dicht onder het maaiveld staat,  zijn 

bijzonder geschikt. Het is goed u te realiseren dat poelaanleg niet overal 

verstandig is. Wanneer het grondwater ter plaatse relatief diep zit, zal de poel 

een groot deel van het jaar geen water bevatten of slechts een kleine hoeveelheid. 

Bij de aanleg van een poel zijn de volgende punten van belang: 

• De poel moet op een zonnige plaats komen te liggen. Voor de aanleg 

van een poel is meestal een gemeentelijke aanlegvergunning 

noodzakelijk. Ook kan het noodzakelijk zijn een ontgrondings-

vergunning bij de provincie aan te vragen. Dit is niet noodzakelijk als 

niet dieper dan 3 meter en niet meer dan 3000 m3 wordt vergraven en 

de oppervlakte van meer dan 3000 m2  niet wordt overschreden. In dit 

geval hoeft u alleen maar een melding naar de provincie te doen. Als 

er ook nog eens minder dan 1000 m3 wordt vergraven, wordt u ook 

vrijgesteld van de meldingsplicht. Meer informatie hierover vindt u op 

de website van provincie Gelderland. 

De gemeente Putten heeft ons ten onrechte dwangsommen 

opgelegd, met name zie brief gemeente Putten 07-02-2014 

zaaknummer 332882, punt 8 Aangelegde Waterpartij. Het betreft 

in werkelijkheid een bestaande kikkerpoel die gerenoveerd is. 

Reeds bestaande bospaden hebben wi van houtsnippers voorzien, 

wat géén erfverharing of iets dergelijks is, maar puur natuur, of 

moeten wij ook de bladeren wanneer ze in de herfst vallen van de 

paden onder dwangsom verwijderen?  
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In deze brief wordt verwezen naar de hieronderstaande wetsartikelen. 

§ 2.1. Verbodsbepalingen, bevoegd gezag, gefaseerde 

vergunning, deelvergunning en revisievergunning 

Artikel 2.1  

• 1 Het is verboden zonder omgevingsvergunning een 

project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk 

bestaat uit: 

o a. het bouwen van een bouwwerk,  

Artikel 2.3a  

• 1 Het is verboden een bouwwerk of deel daarvan dat is 

gebouwd zonder omgevingsvergunning in stand te laten. 

•  
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Sinds wanneer is een simpel bruggetje, een stel simpele bankjes, 

etc.  te rangschikken onder de noemer ‘BOUWWERKEN”?  

Waar is dan het begin en waar is het eind?  Maar goed dat 

minister Melani Schultz een nieuwe Omgevingswet heeft 

opgesteld. Jammer dat deze pas in 2018 in werking zal treden. Tot 

die tijd kunnen geschifte ambtenaren nog hun gang gaan met hun 

heksenjacht en criminaliteit.   

 

Criminaliteit   

Wat is criminaliteit? Alleen wanneer burgers de wetten overtreden? Nee, 

ook wanneer overheden machtsmisbruik en willekeur gebruiken jegens 

burgers, zie bovenstaande. Het berust op willekeur der gemeente Putten 

wanneer zij voor 1 euro verschil in bieding van de executieveiling de 

gunning geeft aan de buurman Roorda, terwijl men weet dat wij daardoor 

ongeveer 120.000,-- verlies lijden ! Zie brochure 926.  Conclusie: een 

door de gemeente Putten genomen onrechtmatig besluit, nl om ons bos 

door middel van een executieveiling van ons af te nemen, op grond van 

wetsartikelen die als kapstok dienden om daar alle op onjuiste wjze 
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opgelegde dwangsommen aan op te hangen, dient vernietigd te worden, 

zie pagina 14.  Ambtenaren van de gemeente Putten hebben ons 

gedwongen iets te doen wat volgens de wet niet vereist is, nl een 

bestaande kikkerpoel die gerenoveerd is dicht te gooien met zand op 

straffe van 10.000,- euro dwangsom. En vervolgens te eisen dat wij geen 

houtsnippers die van gehankselde takken uit het bos kwamen niet op 

bestaande bospaden te mogen strooien, op straffe van 5000,-- dwangsom. 

Deze dwang valt onder artikel 365, zie bladzij 13, en verdient straf.  

Volgens artikel 13 BW boek 3  hebben de ambtenaren van de gemeente 

Putten  hun bevoegdheid misbruikt door deze uitteoefenen met het 

oogmerk om ons te schaden waardoor wij tenminste 120.000,- euro 

schade lijden zoals uiteengezet in het vorige. Wij zijn door de 

ambtenaren mishandeld, uitgemaakt voor leugenaars terwijl zij de 

vermeende leugens niet schriftelijk wilden bevestigen. Wij eisen dat het 

onrechtmatig genomen besluit van de dwangsommen waaruit 

voortvloeiend het onrechtmatige besluit van de executieveiling niet in 

stand mag blijven en wij ons bos terug dienen te krijgen met een flinke 

schadeloosstelling.  Zie hierna: Wetboek Strafrecht artikel 300:  

Een onrechtmatig besluit kan niet in stand blijven, ook niet als 

belanghebbenden daar niet zelf door benadeeld zouden worden. 

Overigens zij er hier met nadruk nog eens op gewezen dat artikel 6:22 

niet eens bewijs vraagt van niet-benadeling, maar dat de aannemelijkheid 

ervan voldoende is.  
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De samenleving heeft reeds eeuwenlang een foutief gericht eigenbelang 

tot grondslag, hetwelk omgevormd dient te worden in onzelfzuchtigheid. 

Onze huidige samenleving en beschaving hoe keurig ze zich ook doet 

voorkomen, is in wezen een duivels stelsel, waar de één z'n dood de ander 

z'n brood is. Gewelddadige beroving vindt erin niet alleen plaats door 

tasjesdieven en plofkrakers, bankovervallers en criminelen. Nee, van 

hoog tot laag beroven de mensen elkaar, en overheden handelen veelal 

niets anders dan moderne roofridders, aldus een advocaat uit Amersfoort, 

zie onze brochure over de diefstalsamenleving no. 370. 

http://www.pentahof.nl/Brochures/370-diefstalsamenl.pdf 

 

 In ons huidige stelsel maakt de gelegenheid de dief.  Iemand met een 

goed ontwikkeld zedelijk besef zal de verleiding om zich aan het bezit 

van een ander te vergrijpen weerstaan (J&M Henschell).    Alle oorzaken 

brengen dienovereenkomstige gevolgen teweeg (wet van oorzaak en 

gevolg). Wie op het zwaard vertrouwen zullen door het zwaard vergaan. 

Dat gold vroeger, maar geldt ook vandaag. Wie een ander berooft, berooft 

zichzelf en krijgt de rekening ervan gepresenteerd. Om de toestand van 

onze huidige samenleving  te illustreren en nader te omschrijven leze men 

een citaat uit het leerzame boek van  meester Acket, p.104 (De verborgen 

schat). 

Wanneer ambtenaren van gemeenten in ons land vrij spel hebben om naar 

hun eigen lusten  aan burgers dwangsommen op te leggen ontstaat 

tirannie. Temeer wanneer deze ambtenaren dwangsommen opleggen  

voor zaken of handelingen waarvoor in de wet géén artikelen staan die 

die deze zaken en handelingen verbieden. Aldus ontstaat er een 

heksenjacht waarbij elke burger vogelvrij is verklaard. Wanneer geen 

hogere macht zoals Justitie hiervan werk maakt om deze vorm van 

tirannie aan te pakken, zijn wij overgegeven als een roerloos schip aan de 

woeste golven. Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en 

goed verliezen, dan dooft het licht. De maker van deze spreuk is de 

verzetsheld H.M van Randwijk.  
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• Van Randwijk werd onderscheiden met de King's Medal for Courage 

in the Cause of Freedom 

• Een deel van het Weteringplantsoen in Amsterdam, dat tijdens de 

oorlog een fusilladeplaats was waar onder andere op 12 maart 1945 

dertig verzetsstrijders werden geëxecuteerd, is hernoemd tot H.M. van 

Randwijkplantsoen. Er is een monument opgericht met daarop de 

bekende dichtregels die oorspronkelijk door van Randwijk voor de 

Eerebegraafplaats Bloemendaal werden geschreven: 

• In 1989 is te Leidschendam de verzetsheldenwijk gebouwd. Een van 

de straten is vernoemd naar Hendrik van Randwijk. 

• In zijn geboorteplaats Gorinchem is een singel naar hem vernoemd. 

• In Werkendam blijft hij in herinnering door de Van Randwijklaan. 

Ambtenaren die naar hun eigen goeddunken dwangsommen opleggen 

voor zaken of handelingen die niet door de wetten in Nederland verboden 

zijn ontwrichten de samenleving en halen het fundament onder de 

rechtsstaat vandaan. Alsdan zijn we overgeleverd aan de ‘gekte’ van 

ambtenaren die de burgers op dubieuze gronden voor ‘gek’ verklaren en 

argeloze burgers in de tang nemen om hen uit te knijpen. Zover wij weten 

beschikken zulke ambtenaren niet over immuniteit zodat zij doen kunnen 

wat zij maar willen. Ook ambtenaren dienen zich aan de wetten te houden 

die gelden in onze samenleving.  

De bekende cultuurfilosoof en antropoloog Johan Huizinga  zei in zijn 

tijd reeds dat wij mensen leven in een ‘bezeten wereld’. En dat de 

puinhopen straks de plaatsen zullen aanwijzen waar eens onze 

zogenaamde christelijke cultuur bloeide, die echter bestond uit 

paden van onrecht en ontucht.   

Citaat van Sint Antonius van Egypte 

Geplaatst op 15 februari 2016 door E.J. Bron  
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Er komt een tijd dat de mensen gek zullen worden, en als ze iemand zien 

die niet gek is, zullen ze hem aanvallen en zeggen: “Jij bent gek; jij bent 

niet zoals wij.” (Sint Antonius)  (www.ejbron.wordpress.com) 

Tirannie: Volgens Wikipedia:   Tiran 

Tiran (Grieks: τύραννoς, koning of alleenheerser) was in het oude 

Griekenland de benaming voor een type alleenheerser dat aan de macht 

gekomen was niet door uitverkiezing en evenmin door erfrecht, maar door een 

staatsgreep, steunend op een lijfwacht of militie. Vooral in de 7e en 6e eeuw 

v.Chr. werden vele Griekse stadstaten door tirannen geregeerd. 

Oorsprong 
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Oorspronkelijk had de term tiran niet de negatieve connotatie van dwingeland 

die hij later sinds de democratisering in de 5e eeuw v.Chr. geleidelijk heeft 

gekregen. Hoewel er wel individuele daden van wreedheid en willekeur bekend 

zijn, waren deze heersers geen tirannen in de moderne betekenis. Vooral de 

latere filosofen die over de staat theoretiseerden (Plato, en Aristoteles) hebben 

de nadelen van absolute macht benadrukt. 

Monument van Henk van Randwijk op het Weteringplantsoen te Amsterdam. 

Aristoteles vernoemde zelfs een staatsvorm naar de tiran. De tirannie is volgens 

Aristoteles de deviante vorm van de monarchie waarbij de monarch de macht 

misbruikt. 

Om hun positie in de staat tegenover de rivaliserende aristocratische families te 

consolideren konden zij de steun en de sympathie van de lagere 

bevolkingsklassen best gebruiken. Zij waakten dan ook meestal over het 

naleven van recht en orde, en bevorderden vaak in sterke mate de handel, de 

welvaart en de culturele bloei. De tirannie was een uitvloeisel van de sociale 

spanningen die de Griekse steden ondervonden bij de overgang van een feodale 

maatschappij naar een nieuwe sociale structuur, waarin handel, kleinindustrie 

en geldwezen belangrijk werden. 

Meestal trachtte een tiran een dynastie te vestigen, maar de burgers deden het 

instituut doorgaans in de tweede of derde generatie verdwijnen, waarna soms 

een democratie ontstond zoals bijvoorbeeld in Athene. 

De meest bekende tirannen waren: Cypselus (en zijn zoon Periander in 

Korinthe), Theagenes in Megara, Peisistratos en zijn zonen Hippias en 

Hipparchus in Athene, Polycrates van Samos, Gelo en Hiëro in Syracuse. 

In de Griekse steden van Sicilië en Zuid-Italië (de Magna Graecia) verliep de 

evolutie enigszins anders, omdat daar de dreiging van Carthago de noodzaak 

van een sterk leiderschap beter aanvaardbaar maakte. De latere generatie 

Sicilische tirannen (bijvoorbeeld Dionysius I en Dionysius II) kan men 

omschrijven als militaire avonturiers en voorlopers van de Hellenistische 

monarchieën. In zeker opzicht kan men ook de Romeinse keizers zien als een 

uitvloeisel van de tirannie. 
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Hedendaags gebruik De term "tiran" wordt in het hedendaags taalgebruik 

gegeven aan een alleenheerser of dictator. Vaak heerst een tiran middels de 

toepassing van geweld en wreedheden.   

 

 

 

 

 

 

 

 


