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Geachte leden van het College, 

 
In uw reactie van 21 augustus 2012 op mijn brief van 21 juli 2012 geeft u aan besloten te hebben het 
bezwaarschrift van 17 juli 2012 ongegrond te verklaren omdat u meent dat de heer M. LUSINK geen gehoor 
zal geven aan een eventuele uitnodiging.

Helaas blijkt uit uw reactie dat u mijn brief van 21 juli 2012 ofwel niet begrepen heeft ofwel niet goed 
gelezen heeft, waarmee uw besluit tot ongegrond verklaring op grond van Awb art. 7:3 sub c ongegrond en 
onterecht is!

Ik zal het u nogmaals trachten uit te leggen:

Een juridische entiteit (zoals de natuurlijke persoon 'de heer M. LUSINK' er eentje is) is niet meer dan een 
creatie van inkt op papier en ik, Soeverein Mens van Vlees en Bloed (Maarten; van de familie Lusink), ben 
sinds 21 mei 2012 eigenaar van deze juridische entiteit.
Inkt en papier of een combinatie ervan zijn tot op heden (tenzij ik niet volledig op de hoogte ben van de 
technologische vooruitgang) niet in staat te horen wat mensen te zeggen hebben dan wel te praten (lees: 
iets mondeling toe te lichten).
Een uitnodiging voor een hoorzitting van uw kant gericht aan 'de heer M. LUSINK' lijkt in mijn ogen en oren 
iets onzinnigs en iets waaraan puur vanuit dat perspectief niet voldaan kan worden.

Zoals ik bij mijn brief van 21 juli 2012 dacht duidelijk te hebben aangegeven is dat indien u van mij, Soeverein 
Mens van Vlees en Bloed (Maarten; van de familie Lusink), een mondelinge toelichting wilt hebben, dat ik dat 
dan graag van u zou vernemen. Met andere woorden, ik zou wel in staat zijn aan een mogelijke uitnodiging 
voor een hoorzitting te kunnen voldoen.

Ik verzoek u dan ook uw ongegrond verklaring in te trekken en de procedure verder te vervolgen als had u 
mijn brief direct goed begrepen/gelezen. Ik zie dan ook graag uw reactie aan mij, Soeverein Mens van Vlees 
en Bloed (Maarten; van de familie Lusink), tegemoet!
Indien u als gevolg van uw ongegrond verklaring niet in staat bent de procedure te vervolgen, dan kunt u 
deze brief als bezwaarschrift zien en verzoek ik u de procedure versneld af te ronden.

---

In uw communicaties geeft u aan niet over documentatie te beschikken waar ik bij brief van 3 juli 2012 om 
verzocht heb, alsmede niet de beschikking te hebben over een kadasterkaart waarop alle gemeentegronden 
zijn vermeld. Dat doet bij mij een aantal logische vragen rijzen:

• Wilt u daarmee zeggen dat de gemeente Winsum helemaal niet over documentatie beschikt die aan 
kan tonen dat zij eigenaar dan wel beheerder is van bepaalde gronden in de 'gemeente Winsum'?

• Hoe bent u dan in staat vast te stellen wat gemeentegrond is?
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• Hoe bent u dan in staat de waarde van gemeentegronden en panden te bepalen en in uw grootboek 
te plaatsen?

• Hoe bent u dan in staat om belastingen te heffen en de daarvoor specifieke berekeningen te maken?

• Hoe bent u dan in staat grond te verpachten en waarop baseert u de pachtwaarde dan?

• En stel nou dat opeens een buitenlandse mogendheid (laten we bijvoorbeeld zeggen: Duitsland) 
grondgebied claimt dat zich bevindt binnen de gemeente Winsum … hoe kunt u dan hun ongelijk 
bewijzen?

Logische vragen waarop u blijkbaar geen antwoord weet te geven omdat uw administratie niet op orde is. 
Of heeft u de administratie wel op orde maar wenst u desbetreffende documentatie niet vrij te geven 
ondanks dat de wet hier duidelijk in is?

Ik zie daarom graag uw antwoorden op deze vragen tegemoet en/of een afschrift zoals daarom verzocht is 
door mij, Soeverein Mens van Vlees en Bloed (Maarten; van de familie Lusink), bij brief van 3 juli 2012.

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

Postbus 79, 9950AB, WINSUM (GN), NEDERLAND

BSN: xx.xx.xx.xxx


