
From: Klokkenluiders <postafmeldensht035@gmail.com>
Sent: woensdag 6 december 2017 13:43:30
To: undisclosed-recipients:;
Cc:
Subject: Beerput Nederland

Geachte heer/mevrouw, 

Wilt u dit bericht delen aan het college van B&W? En de gemeenteraad?

Heeft u deze documentaire gezien?

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2017/december/beerput-nederland.html

http://www.denieuwereporter.nl/2017/12/documentairetip-beerput-nederland/

Wat is de conclusie van deze uitzending? En wat gaat u concreet hier aan doen om de giftige stoffen tegen te gaan? 

Vraag inzake de politiek:

Wanneer er geen regels zijn omtrent geluidsoverlast en iemand klaagt over geluidsoverlast. Welke methode zou het beste opgelost 

kunnen worden:

A. Door duidelijke normen te stellen inzake geluidsoverlast.

B. Geen regels de buren moeten in onderling overleg treden. 

Indien onderling overleg niet lukt, zal het probleem dan worden opgelost denkt u? 

Vraag: Als je buren stoken op zeer giftige stoffen:

A. De buren moeten dit onderling overleggen

B. De gemeente zou minstens het roet mogen controleren zodat zij kunnen bewijzen dat iemand stookt op sloophout. Zodat er geen 

toxische stoffen meer in de lucht zit.

VVD: Kiest voor A. Indien onderling overleg niet lukt dan betekent dat de vergiftiging gewoon door kan blijven gaan. Vind u het 

gek dat 1 op de 3 Nederlanders kanker krijgen? Bent u bekend met de Nieuwe Wereld Orde? 

De overheid wil zich steeds meer teruggaan trekken. Wat zal dat denkt u op langer termijn gaan opleveren?

Wilt u de bijlage van de Volkskrant tevens onder de aandacht brengen? 

Klokkenluiders Nederland is te vinden op https://www.facebook.com/Klokkenluider-675729322595268/

Wilt u ook graag misstanden (anoniem) aan de kaak stellen in uw gemeente? Dan kan dat zonder dat u bang hoeft te zijn dat u uw 

baan verliest. U kunt ons (anoniem) een e-mail sturen. Doe dit via een IP adres van een openbaar netwerk zoals de bibliotheek zodat 

uw identiteit niet bekend is. Stuur uw email naar: dijktol@gmail.com

Bijlage: Volkskrant afschaffing APV's geen goed idee. STOP DEREGULERING OVERHEID. 

Tot slot willen wij u vragen: Wat heeft uw gemeente precies gedaan met de brief van het Longfonds? Zie 

http://www.houtrookvrij.nl/nieuws/input-longfonds-en-stichting-houtrookvrij-voor-lokale-verkiezingsprogrammas/

https://www.longkankernederland.nl/vragen/stoken-op-geimpregneerd-hout/

Met vriendelijke groet,

Klokkenluiders Nederland



Kiryat-Onoplein 1

9203 KS Drachten

Dit adres beschikt niet over een brievenbus. 

https://www.facebook.com/Klokkenluider-675729322595268/
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