
         16-11-2015, Kootwijkerbroek 

Aan de Burgemeester, wethouders en raadsleden van de Gemeente Putten en Gemeente Barneveld 

Betreft: gang van zaken met betrekking tot de Veluwse Israel Vrijstaat. Door PF vd Meer jr  

Bij deze willen wij u namens de oprichters van de Veluwse Israel Vrijstaat op de hoogte brengen van 

wat er zich allemaal afspeelt tussen de Gemeente Putten, Gemeente Barneveld en de Veluwse Israel 

Vrijstaat. 

In 2013 hebben wij een stuk bosgrond gekocht in de Gemeente Putten aan de Ridderwal / hoek 

Pasdijk. Wij hebben dit bos weer toegankelijk gemaakt, opgeruimd, bomen omgezaagd en weer 

bomen aangeplant, bankjes geplaatst, de oude toegangshekken vervangen door nieuwe, gehakselde 

takken op de paadjes gestrooid, een kikkerpoel aangelegd, 

   

insectenhotels gemaakt, bruggetje over een slootje gelegd, enz. Al vrij gauw nadat wij onze 

werkzaamheden begonnen waren, kregen wij bezoek van een ambtenaar van de Gemeente Putten. 

Daarop volgde al vrij snel allerlei brieven waarin men ons mededeelde dat wij in strijd handelden met 

het bestemmingsplan en dat wij vergunningen hadden moeten aanvragen voor de bankjes, 

kikkerpoel, hekken, snippers op de paadjes, bruggetje, enz. En waarop men ons dwangsommen ging 

opleggen; E2000 euro voor een bankje en bruggetje, kikkerpoel E2000 euro, houtsnippers op de 

paadjes E1000 euro, enz. Na enig onderzoek bleek dat de provincie Gelderland de enige provincie is 

waar je zonder een vergunning een kikkerpoel mag aanleggen. De bewijzen hiervoor zijn in ons bezit 

en hebben we ook de Gemeente Putten voorgelegd, maar ook dat hielp niet en men bleef eisen dat 

de kikkerpoel weer dicht gegooid zou moeten worden. 

Wij wisten niet wat we meemaakten. Hebben bezwaren ingediend, zijn bij een bezwarencommissie 

geweest, alle bezwaren werden afgewezen (nogal logisch als de bezwarencommissie dezelfde 

mensen zijn als de dwangsommen eisers)  en men bleef maar dwangsommen van ons eisen. 

Ondertussen was dit al opgelopen tot meer dan E50000euro. Wekelijks kwamen er ambtenaren 

kijken naar wat wij aan het doen waren, soms zelfs met politie. Men heeft twee schaftketen van ons 

in beslag genomen met vele goederen erin, die wij terug kunnen halen tegen abnormale bedragen. 

Deze schaftketen zag men aan als bouwwerken waar een vergunning voor vereist zou zijn. Dit in 

tegenstelling tot de Arbo wet die eist dat er bij boswerkzaamheden een schaftkeet aanwezig dient te 

zijn.  

Kortom: het was een onredelijke, onmenselijke en onwerkbare situatie geworden.  

Wat moeten wij hier mee aan? Dat was de vraag die wij onszelf stelde. Toen kwamen wij op het idee 

om maar een eigen vrijstaat op te gaan richten, met de opzet om op deze wijze van de ‘heksenjacht’ 

van de ambtenaren van de Gemeente Putten af te zijn.  



Zo gezegd, zo gedaan. Wij hebben aan de internationale eisen voor de oprichting van een vrijstaat 

voldaan zoals die zijn vastgelegd in het Verdrag van Monte Video. In de omgang met andere naties 

handelen wij volgens de wettelijke regels zoals die vastgelegd zijn in het Verdrag van Wenen inzake 

Diplomatiek Verkeer. Wij hebben op 11-11-2103 een oprichtingsakte opgesteld, notarieel laten 

registreren, hiervan een aangetekende kopie gestuurd naar de Gemeente Putten en de Nederlandse 

Staat. Hiervan hebben wij binnen zes weken geen enkele reactie ontvangen. Net zoals Liechtenstein, 

Andorra, het Vaticaan, the City of Londen, Malta en vele andere vrijstaten, was nu onze vrijstaat een 

feit! Geboren uit de nood! De Veluwse Israel Vrijstaat! 

Nadien is de Gemeente Putten al ruim twee jaar bezig om ons van alle kanten dwars te zitten en geld 

af te nemen, tot heden zonder resultaat. Wij hadden een loofhut gemaakt van strobalen en een soort 

van auditorium, wat de Gemeente Putten, zonder ons medeweten, met grof geweld gesloopt heeft 

op zaterdag 21-12-2013, onze sabbatdag. Wij zijn geen joden, maar hebben wel zaterdags onze 

rustdag. Gelukkig werden wij ingelicht en konden alsnog fotos en films maken van de gewelddelicten.  

Men heeft onlangs zelfs met executieveiling gedreigd, maar ook dat zonder succes.  Hieronder de 

inmiddels gesloopte ‘bouwwerken’. 

   

 

Door de jaren heen hebben wij ondertussen al meer dan 70 

brieven ontvangen van de Gemeente Putten die gericht waren aan: 

De Veluwse Israel Vrijstaat. Hieronder waren een stuk of zeven 

aangetekende brieven. Ook hebben wij een kopie ontvangen van 

het hele dossier waar op de voorkant met grote koeienletters 

stond: Veluwse Israel Vrijstaat.  

Ook de Gemeente Barneveld is op de hoogte gebracht van de 

oprichting van de Veluwse Israel Vrijstaat in de Gemeente Putten, 

en tevens in de Gemeente Barneveld aan de Harskamperweg 5 te 

Kootwijkerbroek. In het verleden 2005 zijn wij geconfronteerd met de werkwijze van de ambtenaren 

van de Gemeente Barneveld. Wij moesten toen een interne binnenmuur slopen. Deze zaak heeft ons 

uiteindelijk E15000 euro gekost, plus E10000 euro advocaatkosten, waarvan wethouder Barten 

beloofd had dat wij die later terug zouden krijgen. Tot op heden hebben wij nog geen cent terug 

gehad. Dus wij werden bedrogen. Eind 2005 zijn controle ambtenaren wezen of de binnenmuren en 

de dakkapel en andere illegale zaken ongedaan waren gemaakt. Alles werd in orde bevonden en het 

dossier werd gesloten in 2006. Momenteel wil de Gemeente Barneveld ons tweemaal straffen voor 

dezelfde zogenaamde bouwovertredingen. 

Begin 2015 kregen wij bezoek / controle van een hele delegatie ambtenaren; 4 politie, 4 man van De 

Vallei omgevingsdienst, 2 brandweer mannen. De werkwijze van deze ambtenaren leek meer op een 

 



huiszoeking dan op een controle. Overal werd ingekeken, in lades, kasten, achter deuren, in slaap 

vertrekken, fotos gemaakt enz. enz. Hierop volgde opnieuw een hele lijst van ‘overtredingen’ die wij 

moesten verwijderen. Een tuinkas, houtopslag, overkapping, pallet stenen, tuinhuisje, duiventil, 

gedeelte van de kelder, een caravan, een huisje enz. Hadden de controle ambtenaren al deze 

bouwsels in 2005 over het hoofd gezien? Wij kwamen al snel tot de conclusie dat de ambtenaren van 

de Gemeente Barneveld, net zo millimeterig onwerkzaam zijn als van de Gemeente Putten. En laten 

dit nu net de twee meest christelijke dorpen van Nederland zijn… 

Wij hebben beide gemeenten in briefwisselingen gewezen op hun christelijke gronden en 

gewaarschuwd dat zij een vloek over zichzelf hebben uitgeroepen, door hun destructief en on-bijbels  

handelen wat in wezen een zonde is.  

Wat doen wij verkeerd? Maken wij een puinhoop op ons bosperceel in Putten of in Kootwijkerbroek? 

Nee, vraag dat maar aan de omwonenden of bekenden. Bekijk ook maar eens de fotos van ons 

terrein in Putten drie jaar geleden. Bekijk ook maar eens de fotos van ons terrein in Kootwijkerbroek 

30 jaar geleden. De mensen die op ons terrein wonen of gewoond hebben, vinden het allemaal 

prachtig en hebben met volle tevredenheid bij ons gewoond. Eén bejaarde man die 10 jaar bij ons 

gewoond heeft en inmiddels verhuisd is naar Elim, heeft zelf gezegd dat de tijd die hij bij ons 

gewoond heeft, de mooiste tijd van zijn leven was. Verwoesten wij de natuur? Buiten wij de natuur 

uit? Is het op ons terrein een chaos? Nee.  

Vanwaar dan toch die achtervolging van de ambtenarij? Wij hebben door al onze ervaringen genoeg  

van de vermeende, verwaande en arrogante machtsvertoon van ambtenaren van de Nederlandse 

Staat. Wij willen vrij zijn en kunnen zelf wel beslissen of wij een bankje in een bos mogen plaatsen of 

een kikkerpoel uit mogen graven, of een houtopslag kunnen maken. Ook is het hele machtssysteem 

on-Bijbels. God heeft wetten aan de mens gegeven die het geluk en welzijn van de mensen beogen. 

En aan die wetten hebben wij genoeg. Een mens moet in vrijheid kunnen leven en zelf kunnen 

beslissen waar hij een bankje neer zet, of waar hij een houtopslag maakt.  

Dat er een bepaalde toezicht is of mensen er geen puinhoop van maken, oke, dat is goed. Maar 

zolang mensen met hun doen en laten geen last zijn voor hun medemens, en de natuur geen 

schade aan doen, moeten zij zelf hun ideeën kunnen uitleven. 

Wat ons ook uitermate irriteert is; het met twee maten meten van de ambtenarij. Wanneer een 

gemeente iets van jou nodig heeft, kan alles. Maar als jij hun nodig hebt, moet je veel geluk hebben 

wil je iets voor elkaar krijgen. Laten we als voorbeeld de firma Verhoef nemen uit Kootwijkerbroek, 

die nu aan het verhuizen is met hun bedrijf naar een landbouwgebied wat strak tegen het bos aan 

ligt. Of de firma Bosch Beton die een ‘prachtige ’ onooglijke kippen schuur bouwt strak langs de 

Wesselseweg. Of de firma Hardeman die een ‘prachtig’ bedrijfspand plaatst bij de ingang van 

Kootwijkerbroek. Heel het dorpsgezicht is weg. Wat moeten vakantiegangers wel niet denken als zij 

vanuit Barneveld naar Kootwijkerbroek rijden? Het blijkt dat alles geoorloofd is ten bate van de 

economie. Maar o wee als je op eigen houtje een bankje neerzet of een tuinkas plaatst in je tuin. 

Dat de Gemeente Barneveld een snoep reisje naar Zuid-Korea organiseert van E20000, gaat alle 

verstand te boven. Maar schijnbaar is dit allemaal geoorloofd. Weer even wat dwangsommen eisen 

en het is zo weer terug verdiend.  

Dat wij op een legale wijze de Veluwse Israel Vrijstaat opgericht hebben, vind het Nederlandse 

ambtenaren-machtssysteem niet leuk, want nu raken zij hun vermeende macht kwijt. En dus uit 

eindelijk hun baantje.  Maar zij hebben het zelf zover laten komen met hun ‘heksenjacht’.  

Wethouder Kleijer van de Gemeente Putten heeft het volgende gezegd tegen zijn collega’s gezegd: 

De gemeente Putten presteert het om meer dan 500 burgers te betrappen op overtredingen. Huizen 

en huisjes, schuren en 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. 

Hoe nu verder? Wij hebben in middels van de incidenten die begaan zijn door Gem. Putten en 

Barneveld een klacht ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en een klacht ingediend bij 

het Internationale Gerechtshof in Den Haag.  

Inmiddels hebben wij ook in onze Veluwse Israel Vrijstaat enkele vluchtelingen opgevangen. En wij 

zouden er nog veel meer kunnen opvangen. Vanuit dit oogpunt gezien is het toch onchristelijk en 

onmenselijk om van ons te eisen dat wij gebouwen moeten gaan afbreken waar mensen in 

opgevangen kunnen worden? Nu al is er reeds een opvang te kort. Laten wij samen ons in zetten 

voor het leed van onze medemensen in plaats van elkaar het leven zuur te maken middels een 

‘heksenjacht’. 

Moet het zover komen dat één van de bejaarde bewoners op ons terrein aan een hartstilstand of 

hartaanval overlijdt? De onaangekondigde controles hebben al voor veel spanning gezorgd. Moet het 

zover komen dat het oorlog wordt? 

Geweld roept altijd weer nieuw geweld op. Geweld mag niet het laatste woord hebben. 

Middels deze brief hopen wij u voldoende geinformeerd te hebben en hopen en vragen om uw hulp 

in deze. Mocht u meer informatie willen dan bent u van harte uitgenodigd aan de Harskamperweg 5 

te Kootwijkerbroek 0342441992. 

Met vriendelijke groet, 

PF van der Meer junior 

Harskamperweg 5 

3774JN Kootwijkerbroek  

 

Zie onze websites: 

www.pentahof.nl 

www.veluwse-israel-vrijstaat.nl 

www.parelsvandeveluwe.nl  

 

 


