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Geachte leden van het College, 

 
In uw reactie van 18 juli 2012 op mijn brief van 17 juli 2012 geeft u aan i.v.m. vakanties niet in staat te zijn te 
reageren voor 23 augustus 2012 en daarom besloten heeft de beslissing te verdagen tot uiterlijk 4 oktober 
2012. 

Het doet mij spijt te horen dat u zo lang nodig zult hebben om aan een eenvoudig verzoek als de mijne te 
voldoen, echter ik wil u en uw collega's niet van uw welverdiende vakantie houden.

U geeft aan dhr. M. LUSINK uit te willen nodigen voor een hoorzitting waar mijn bezwaarschrift mondeling 
toegelicht kan worden.

Als reactie daarop wil ik u ten eerste mededelen dat het mij verbaast dat u mondelinge toelichting nodig 
heeft, aangezien andere gemeenten op gelijke verzoeken binnen de gestelde termijn hebben voldaan en dat 
met aanlevering van documenten waar o.a. maar altijd een kadastrale kaart van desbetreffende gemeente 
werd geleverd.

Ten tweede deel ik u mede dat dhr. M. LUSINK helaas niet aan uw mogelijke uitnodiging voor een hoorzitting 
kan voldoen, aangezien dhr. M. LUSINK niet meer en niet minder is dan een juridische persoon gecreëerd 'op 
papier' door de Staat der Nederlanden (wat sinds 21 mei 2012 evenwel mijn eigendom is, maar waar ik mij 
niet mee wens te identificeren) … en vooralsnog ben ik niet bekend met papier dat in staat is te spreken dan 
wel te horen.

Mocht u alsnog van mij, Soeverein Mens van Vlees en Bloed op het Land (Maarten; van de familie Lusink), 
een mondeling toelichting willen hebben (waarvoor ik vooralsnog geen goede reden kan bedenken) dan 
verneem ik dat graag.

Ik neem echter aan dat u hiermee voldoende informatie heeft ontvangen en wil u bij voorbaat danken voor 
toezending van de documenten, 
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