Van: Gemeente Zevenaar <Gemeente@zevenaar.nl>
Verzonden: donderdag 23 april 2020 09:51
Aan: DIV <DIV@zevenaar.nl>
Onderwerp: FW: corona

Van: xxx
Verzonden: woensdag 22 april 2020 15:55
Aan: Gemeente Zevenaar
Onderwerp: FW: corona

Geachte raadsleden,
Zojuist heb ik deze mail aan het College van Burgemeester en wethouders verzonden.
Graag ontvang ik van u allen een ontvangstbevestiging of u wel op de hoogte bent gebracht van mijn
eerdere mails.
Met vriendelijke groet,
xxx

Naam en contactgegevens zijn op te vragen bij de griffie

Van: xxx
Verzonden: woensdag 22 april 2020 15:53
Aan: 'gemeente@zevenaar.nl' <gemeente@zevenaar.nl>
Onderwerp: FW: corona
Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Hoe groot moet uw minachting voor mij en mijn gezondheid wel niet zijn dat u mij een ambtelijk
medewerker op mijn dak stuurt! Ik ben niet fout geweest. Ik stuur u hierbij de mail die ik zojuist aan
uw medewerker heb gestuurd. Wilt u daarmee ophouden om mij dit soort mensen op mijn dak te
sturen! Tevens heb ik de raad zojuist geïnformeerd en gevraagd om in de gemeenteraad een
standpunt in deze in te nemen in de volgende raadsvergadering.
Ik verzoek u nogmaals inhoudelijk correct te reageren op mijn mail van afgelopen zondag en de
daders te beboeten. Ook al valt het u misschien zwaar omdat zij bij de overheid in dienst zijn en ook
een ambtenarenstatus genieten zoals u die geniet. Ook ambtenaren kunnen fout zijn en dienen dan
beboet te worden. Ik heb u reeds vele malen geschreven over de wantoestanden in deze straat. Ook
over de meer dan 10 jaar aan pesterijen en mishandelingen die ik en mijn honden hier hebben
moeten ondergaan. En u blijft maar wegkijken.
Ik vrees dat als ik de pers en de landelijke overheid niet informeer, ik zal sterven en dit alles in de
doofpot zal verdwijnen. Dat mag niet gebeuren! Ik zal dat verhinderen.
Ik houd u allen en in het bijzonder de portefeuillehouder veiligheid verantwoordelijk voor mijn
gezondheid en leven.
Was getekend,

xxx
Van: xxx
Verzonden: woensdag 22 april 2020 15:24
Aan: xxx
Onderwerp: RE: corona
Beste Meneer xxx,
Ik heb mijn mail niet aan u gericht en ik wens u niet aan mijn deur te hebben!!!
IK BEN NIET HET PROBLEEM HIER IN DE BUURT. Dat zijn de laagopgeleide mensen naast mij en daar
moet u zich toe wenden indien u daartoe de opdracht krijgt van het college en de portefeuillehouder
veiligheid en de gemeenteraad van Zevenaar. Ik verzoek u zich met hen in verbinding te stellen. Het
is bedroevend hoe je hier als HBO-er moet leven tussen een aantal laag opgeleide mensen met
Melkert banen in het onderwijs en de zorg.
Iemand die bejaardenverpleegster is en 2 anderen uitnodigt omdat zij zich boven de coronaregels
stelt is in en in triest, maar te verwachten met iemand die het qua karakter in zich heeft om anderen
te overheersen. De politie dient hier een boete van 390 euro voor uit te schrijven aan elke deelnemer
van die party!!!
U kunt zich wenden tot uw superieuren!
xxx

Van: xxx
Verzonden: woensdag 22 april 2020 13:04
Aan: xxx
Onderwerp: corona
Beste mevr. Xxx,
Om op uw mail te kunnen reageren zou ik bij u aan de deur kunnen komen.
Misschien vind u dit een probleem omdat wij in uniform lopen.
Als u mijn een telefoonnummer mailt, kan ik u ook bellen.

Met vriendelijke groet,
xxx
Controleur openbare ruimte en Toezichthouder
xxx
Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar
Postbus 10, 6900 AA Zevenaar
Werkdagen : maandag t/m
donderdag
vrijdagmorgen

en

Van: Gemeente Zevenaar <Gemeente@zevenaar.nl>
Verzonden: donderdag 23 april 2020 09:44
Aan: DIV <DIV@zevenaar.nl>
Onderwerp: FW: corona
Van:
Verzonden: woensdag 22 april 2020 15:40
Aan: Gemeente Zevenaar
Onderwerp: FW: corona

Geachte raadsleden,
Hierbij wil ik u informeren over de belachelijke manier waarop ik weer geconfronteerd wordt met
een medewerker van de gemeente Zevenaar. Ik heb u afgelopen zondag via een mail aan het college
van B&W geïnformeerd over de coronaparty’s die hier in de straat gehouden worden. Mijn
gezondheid staat op het spel!
Ik blijf binnen. Maar mijn buren houden zich niet aan wet- en regelgeving en maatschappelijke
adviezen. Ik verzoek u daar als raad vragen over te stellen aan de portefeuillehouder veiligheid. Die
moet mij niet een ambtenaar op mijn dak sturen, maar de partygangers laten beboeten! Nogmaals ik
ben niet het probleem. Dat zijn de laagopgeleiden die naast mij wonen en zo hun eigen wetten en
regels in deze inmiddels achterbuurt hebben geïntroduceerd!
Nota bene ik ben de eerste bewoner van dit huis en woon hier sinds mei 1988!
Wellicht is het goed dat ik u hierbij ook nog vertel dat dit voor beide buurtbewoners van nummer xx
en xx niet de eerste coronaparty was die zij gaven. Op nummer xx is ook nog een man met een
duidelijk jongere stem op bezoek geweest. En bij xxxx op nummer xx is in de week daarvoor nog een
collega/vriendin op bezoek geweest. Allen waren bezoekers en geen bewoners! Onder het afdakje
dat niet afgesloten is (bij beiden) en waar de wind flink doorheen waait zoals u op de bijlage kunt
horen kan men niet met zoveel personen op de bank plaatsnemen met de 1,5 meter afstand voor
iedereen. U kunt hier een politieonderzoek aan wijden. En hen natuurlijk laten beboeten. Dit is geen
voorbeeldgedrag voor de ambtenaren, die zij zijn.
Van de video-opname die ik gemaakt heb achter het huis, heb ik een spraakopname gemaakt die ik u
wel kan doorzenden in verband met verzendcapaciteit! Er is veel ruis van de harde wind die er staat
maar later wordt het geluid helder en duidelijker.
Wilt u deze mail als een ingezonden brief beschouwen en bij de volgende raadsvergadering
bespreken en hiertoe als politici die lokaal beleid maken een standpunt over in nemen.
Met vriendelijke groet,
Xxxx

Van: xxx
Verzonden: woensdag 22 april 2020 15:24
Aan: xxx
Onderwerp: RE: corona
Beste Meneer xxx,
Ik heb mijn mail niet aan u gericht en ik wens u niet aan mijn deur te hebben!!!
IK BEN NIET HET PROBLEEM HIER IN DE BUURT. Dat zijn de laagopgeleide mensen naast mij en daar
moet u zich toe wenden indien u daartoe de opdracht krijgt van het college en de portefeuillehouder
veiligheid en de gemeenteraad van Zevenaar. Ik verzoek u zich met hen in verbinding te stellen. Het
is bedroevend hoe je hier als HBO-er moet leven tussen een aantal laag opgeleide mensen met
Melkert banen in het onderwijs en de zorg.
Iemand die bejaardenverpleegster is en 2 anderen uitnodigt omdat zij zich boven de coronaregels
stelt is in en in triest, maar te verwachten met iemand die het qua karakter in zich heeft om anderen
te overheersen. De politie dient hier een boete van 390 euro voor uit te schrijven aan elke deelnemer
van die party!!!
U kunt zich wenden tot uw superieuren!
xxxx
Van: xxx
Verzonden: woensdag 22 april 2020 13:04
Aan: xxx
Onderwerp: corona
Beste mevr. Xxx,
Om op uw mail te kunnen reageren zou ik bij u aan de deur kunnen komen.
Misschien vind u dit een probleem omdat wij in uniform lopen.
Als u mijn een telefoonnummer mailt, kan ik u ook bellen.

Met vriendelijke groet,
xxx
Controleur openbare ruimte en Toezichthouder
xxx
Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar
Postbus 10, 6900 AA Zevenaar
Werkdagen : maandag t/m
donderdag
vrijdagmorgen

en

