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Bij deze laten wij de inwoners van de Gemeente Putten en omstreken weten dat de Gemeente 

Putten via een executieveiling ons bosperceel aan de Ridderwal / Pasdijk van ons af genomen heeft. 

Een veiling die op touw gezet is om rede van het niet voldoen van de dwangsommen die wij opgelegd 

kregen voor de volgende overtredingen: een paar houten loopbruggetjes over greppels, zitbankjes, 

houtsnippers op een looppad, het vervangen van oude rotte toegangshekken door nieuwe, een 

bestaande kikkerpoel die slechts iets uitgebreid en opgeknapt is, een schaftkeet. Het is gebleken dat 

het beleid van de  Gemeente Putten moreel failliet is en meer weg heeft van een heksenjacht, zoals 

wethouder A. Kleijer het gedrag van zijn collega’s in het verleden getypeerd heeft. Welke boer heeft 

er een vergunning voor een toegangshek? Ook al hebben wij zwart op wit staan dat de provincie 

Gelderland de enige provincie is waar je zonder vergunning een kikkerpoel mag aanleggen, 

weerhoudt dat de Gemeente er niet van om er tienduizend euro dwangsom voor te gaan eisen. En 

komen ze zelfs bij een kort geding er nog mee weg. Om rede van het onmenselijk en onredelijk 

handelen van de Gemeente hadden wij een vrijstaat opgericht, die dus uit de nood geboren is. Hoe 

ver moet het in Nederland nog gaan? Als Gemeenten en rechters dwangsommen goedkeuren voor 

houtsnippers op een looppaadje, dan is elke inwoner van Gemeente Putten en Nederland vogelvrij. 

Mensen kijk uit als u een bankje in uw tuin zet. Kijk uit als u een oud verrot hek vervangt door een 

mooie nieuwe. Kijk uit als u een paadje maakt met houtsnippers. Want overal loeren de ogen van de 

opsporingsambtenaren, loerende wie ze verslinden kunnen, evenals de anti-christ doet. Voor u het 

weet hebt u duizenden euro’s aan dwangsommen om uw nek hangen en wurgt de gemeente u de 

adem uit uw keel. Gelukkig hebben wij het vertrouwen dat het onrecht zichzelf zal wreken en het 

recht zijn beloop zal krijgen.  
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