
Betreft reactie op brief 2019001221 van deze week 

 

Geachte griffier, 

Geachte burgemeester, geachte heer Heijink, 

 

Bizar dat het college refereert aan integriteit terwijl het hier klip en klaar is dat een officiele akte van 

depot , niet nagekomen is en dan heb ik het nog niet eens over wat er de raad, de rechter, de pers en 

burgers op de mouw is gespeld al die jaren. 

 

De letterlijke tekst van X in 2014 

 

X 

 

Tegenover notaris X is verklaard dat hij het enige exemplaar van de heimelijk afgetapte gesprekken in 

bewaring heeft gekregen conform akte van depot ondertekend door notabene Nederveen zelf. 

 

Direct na het bekend worden van het heimelijk aftappen van de gesprekken heeft het college bekend 

gemaakt dat de originele opnames waren vernietigd. Een kulverhaal dus en dat weet het huidige 

college ook. 

 

We weten nu ook dat de opname niet zijn gemaakt via een aanpassing op de telefooncentrale maar 

die de telefoon van de heer X zelf. Iets dat ook altijd is ontkend. 

 

Advocaat X heeft het ook o er het origi eel dat i  4 og ge oo  i  de kluis ligt bij X ……….. 

 

Het is weer het bekende omdraaiverhaal. Je liegt over heimelijk afgetapte gesprekken, je negeert een 

advies van de huisadvocaat dat het om onrechtmatig handelen gaat, je stelt een akte van depot op 

waar je je vervolgens niet aan houdt, je bedondert dus gewoon de boel en dan ben ik het die niet 

integer handelt? 

 

Op basis van de voorliggende bewijzen had U allang aangifte moeten doen tegen de heer X. Niet voor 

niets wordt dit buiten het onderzoek gehouden. 

 

Al die leuge s a  hoog aar laag e  aar de oge  sluite … 

 



 

En ik heb nog veel meer liggen betreffende het afluisteren.  

 

Graag op lijst ingekomen stukken voor agendering eerstvolgende commissievergadering 

 

 

Groet 

 

Rob slewe 

HvB 


