
Van:   
Verzonden: woensdag 2 november 2022 19:18 
Aan: Statengriffie <statengriffie@provincie-utrecht.nl>; statengriffie@provinciegroningen.nl; 
voorlichting@raadvanstate.nl; statengriffie@noord-holland.nl; provincie@zeeland.nl; 
griffie@gelderland.nl 
Onderwerp: zo erg is het in Nederland gesteld! Dit is de goede Per ongeluk een andere verstuurt! 
 

Aan de heer Rutte,aan mevr. Kaag, mevr. Hermans en de 

ChristenUnie.   

  

Hoe meer je hoort, hoe meer je leest, hoe meer je nadenkt kun je wel 

eens anders dingen gaan bekijken!!Zo kom je tot andere conclusies dat 

iedereen lijdt!!! Aantal maanden geleden verstuurd. 

   

De politie, Boeren, Zorgmensen, burgers en mensen in bedrijfsleven.  

  

Maar de Nederlandse vlag is voor de mensen in het land.  

  

 Laat de mensen eens nadenken dat iedereen eronder lijden.   

De Nederlandse vlag, aan het eind komt er een zwart lint te hangen 

voor de mensen die zelfmoord plegen.   

De Politiek heeft (Deze Chaos) veroorzaakt!!!   

De wereld staat op zijn kop!!   

Het volk wordt door (criminaliteit) omringd.  

De andere landen overspoeld ons waardoor onze landerijen van boeren 

verdwijnen.  

De Eliette beslist, De kerk overheerst het volk, de noodklok is het 

geluid van protest van het gewone volk.   

De gehele vlag is de politie die overspoeld wordt door de wanhoop 

van alle genoemde.  

Maar de rijkste mensen, de kerk, en de politiek, spannen de politie 

voor hun karretje. (De politiek vraagt deze mensen hun Kogel op te 

vangen, Moordzaak, Vermissingen, Drukhandel, Vandalisme op te 

lossen en Order te Hanteren tussen al deze mensen!!!!    

. Bloed vloeit door oorlogen, waar de wereldwijde Ovatie voelbaar is. 

Ja de vlag van Nederland) kleur rood is het bloed wat vloeit, de kleur 

(blauw) geeft het gevaar, de kleur (Wit) is de blindheid) van de 

politiek!!!  

  



De zorg toestanden!  

U bent blij en heb er zin in!! Woorden Heer Rutte, Waar hebt u 
zin in? BEZUINIGING! Bezuinigen, terwijl de Nederlanders 
huilen. Ik was aan het onderhandelen voor een brug, tandarts 
koste 4500 euro. Ik ben extra verzekert, maar alles wordt 
steeds minder vergoed, dus gaat het niet door. Wie betaald de 
tandarts kosten voor deze asielzoekers? De Overheid? Ga ik 
naar het ziekenhuis krijg ik de rekening; eigen bijdragen. Wat 
betalen de asielzoekers de (overheid bekostigen) dit. Ze 
moeten woonruimte hebben (wie betaald de huur), krijgen zij er 
een uitkering voor, zonder ervoor gewerkt te hebben??? Als ik 
zonder werk komt te zitten wordt er gekeken hoe lang je 
gewerkt heb en binnen zeer korte tijd zit je zoveel procent 
minder. Hebben zij therapie nodig wordt betaald door de 
overheid. Terwijl wij een beperking opgelegd krijgen na 8 keer 
en dan stopt het, kan meer, maar moet je extra verzekeren voor 
meer therapie. Ik betaal 201 euro per maand.  

  

 Ik HEB GISTEREN tv zitten kijken en goed geluisterd naar HET 

debat wat op tv is GEWEEST. De zorg; mensen met het hoogste 
inkomen krijgen 10 procent, daartussen 6 procent en de laagste 
inkomen 3 procent. Mensen met een hoog inkomen wordt voor 
gezorgd dat zij deel kunnen nemen aan alles en leven kunnen, 
zoals zij leven. Hoe zit het met mensen van het lage inkomen?? 
Hebben zij geen recht op een beter inkomen?? Kinderen die 
zonder een boterham naar school gaan, omdat ouders het geld 
kwijt zijn aan torenhoge kosten. Omscholing waar ik mee bezig 
ben, kan niet meer opgeven worden aan de belastingen is voor 
eigen rekening. Inburgings - kosten wordt allemaal betaalt door 
de overheid.   

  

Wat mijn dan verschrikkelijk stoort is. Een maand geleden LIEP 
ik LANGS een ijssalon (waar een klein kindje aan haar moeder 
vroeg) krijg ik een ijsje mam, NEE, ZIJ DEZE MOEDER, DAT 
KAN MAMA NIET MISSEN, ER STAAN DRIE ASIELZOEKERS 
EN ZIJ KOPEN HET DUURSTE IJSJE, ZIJ KUNNEN (DAT 
BETALEN) met het ZAKGELD VAN DE OVERHEID!! De 
supermarkten hebben geen verlies geleden, maar hebben 



geprofeteerd van deze pandemie, en de PRIJZEN 
VERHOOGD. EEN SCHANDE!! Ik moet net als vele 
Nederlanders ieder dubbeltje omdraaien. WIL U HET NIET 
ZIEN OF HOREN DAT WIJ NEDERLANDERS HET ZAT ZIJN 
IN EIGEN LAND ZO Gediscrimineerd WORDEN.   

  

De zorg.  

U meneer Rutte door de vele bezuinigen is de zorg bijna niet 
meer te behalen waar wij voor staan.  

De ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en niet te 
vergeten de jeugdzorg (al deze benoemde) is diep, diep triest!!! 
Het is zo zwaar, mensen die er in werken raken overspannen 
het ziekteverzuim loopt op En dan wordt er door de VVD over 
bezuinigingen gesproken terwijl de zorg al onder bezet is. Ik 
benoem de feiten. En de feiten, horen ook de bejaardenhuizen 
die gesloten zijn. Mijn vader had er graag heen gewild..   

  

Wat de heer Wilders zeg is waar: Bedreiging.  

  

Heer Rutte!   

Wat ik niet begrijp is, dat ik ontslag kreeg bij een groot bedrijf 

OMDAT ER EEN IN DE FAMILIE EEN NIET ZUIVER WAS. 

Onschuldig ontslag kreeg en daardoor alles kwijt ben geraakt. Ik 

iedere dag (het onrecht) wat mij is aangedaan dagelijks partte 

speelt. De pijn en het verdriet wat er op dat bedrijf gebeurd is 

(voor mij) het meest pijnlijke wat er in mijn leven is gebeurd. Er 

een aantal personen zijn geweest die daar een rol in hebben 

gespeeld.   

Wat ik dan niet begrijp dat dit wel kan!!!   

  

(Die vrouw is voor drie jaar veroordeeld geweest) en dat De 
heer Wilders zich bedreigd voelt geloof ik graag!! Maar ik vind 
wel dat hij in zijn uitspraken soms te ver gaat, maar in veel 
dingen moet ik hem daarin wel degelijk gelijk geven. 
Discriminaties valt wel mee in Nederland. Ik voel mijn zeer 
vernederd en gediscrimineerd in mijn eigen land. Wij 



Nederlanders hebben het gevoel de mond gesnoerd te worden 
En niet geluisterd wordt naar wat het volk zelf wil.   

Het is treurig u U Meneer Rutte U Mevrouw S Hermans PRAAT 
OVER EEN GELIJK EUROPA, (ALS IK MET PENSIOEN 
GAAT) heb ik 51 JAAR GEWERKT!! Terwijl ANDEREN 
LANDEN VEEL LAGER ligt in leeftijden. Dan ben ik onderhand 
versleten door het zware werk wat ik doet in de thuiszorg, 
waarbij de mensen steeds minder uren krijgen en personeel 3a 
4 huizen op een dag hebben, schoongemaakt moeten worden. 
De lonen liggen zeer laag en ik iedere maand moet beknibbelen 
om rond te komen. Wees eens eerlijk naar ons Mensen die 
Nederland eren!!!   

  

Jullie willen de AOW ONTKOPPELEN ALS DAT GEBEURD 
WORDT DIT NOOIT MEER TERUGEDRAAID!!   

  

BTW!  

Even ter herinnering: Toen de BTW opgestart werd begon met 
12%. Nu is het al 21%. Dit werd ook niet meer teruggedraaid, 
net als het met de koppeling van de AOW ZOU GAAN 
GEBEUREN.. Als dit gebeurt zou wordt het nooit meer 
teruggedraaid. Het laagste inkomen zijn al 3 jaar geleden zeer 
hard getroffen, door de asociale BTW VERHOGINGEN IN 
2019. Hoe lang willen jullie de mensen met het laagste inkomen 
nog benadelen en zeggen dat je niemand laat vallen. Jullie 
doen niet anders dan mensen laten vallen. Dit is een proces 
wat er onder de mensen speelt. Doen we iedere dag, maar 
onthouden ook? Vergeven is een groot proces. Iedere dag, 
week, maand, jaar, doen mensen elkaar pijn. Maar geven 
elkaar ook liefde en steun.. Jaloers, afgunst, hebzucht en angst 
zijn de meest gevaarlijke gedachten van een mens. Waarheden 
worden geheim gehouden en verdraaid, de moeilijkheden die 
daardoor ontstaan (is de angst) dat de leugens waarheden 
worden. Liever het (zwijgen opleggen) wat er werkelijk gebeurd 
is, in de (doofpot) gestopt wordt. Verwarringen, verward, 
misleiding en arrogantie is ter bescherming van hun eigen 
fouten die niet uitgesproken mogen worden. Is het oordeel naar 
elkaar toe, is de liefde en haat.? Dit is wat hier gebeurd bij de 



mensen in het Rutte kabinet, HOE LANG WIL Rutte DE OGEN 
NOG SLUITEN VOOR WAT ER WERKELIJK GEBEURD IN 
DIT LAND EEN LAND.  

   

 De Boeren. 

Een oom van mij heeft hierdoor zelfmoord gepleegd.  

Ook dit speelt een rol, Ik geloof dat de politiek in Den Haag het 
niet begrijpen willen. Veel natuur verdwijnen, boerenland wordt 
afgenomen en is hun (eigendom) ontnomen. Stel, dat bij 
mevrouw de Wal haar huis wordt afgenomen en op haar 
eigendom een groot flatgebouw neergezet wordt!!! Kunt u zich 
voorstellen mevrouw van de Wal????!!!!  

 Ik hoor U nu praten. Maar ik doe niet aan discriminatie Rutte en 
het hele Kabinet hoor ik dingen zeggen is niet de realiteit met 
de werkelijkheid. Ik verkoop geen mooie praatjes die niet 
kloppen met de realiteit. Ik bedreigd niet. Als jullie zo doorgaan, 
vragen jullie zelf erom dat mensen meer achter Wilders gaan 
staan. Het gaat de verkeerde kant op. Mensen worden steeds 
kritischer in hun mening. Denk er eens goed over na dat het zo 
niet langer kan. Dat wij in Nederland niet iedereen maar kunnen 
opnemen. Het is wel een waarschuwing wat er speelt. Jullie 
spelen op het randje. En woorden kom je nergens mee.   
 

Speciaal voor provincie Zeeland en de waddeneilanden.  

Steeds wordt er gesproken over stikstof, de zee in Nederland 
gebonden aan de ooste en de weste schelen zijn zwaar vervuilt 
door omligende landen zoals Belgie en Nederlandse 
industrie,zoals de maasvlakte. Bedoel mevr. van de Wal daar 
ook stikstof mee? Wat is daar van de regering het antwoord 
op???Want daar hoor je niet veel over. Hoe gevaarlijk is het, 
dat er windmolens in de zee geplaatst wordt, tegen de natuur 
in, in de zee. Mijn gedachtengang en mijn vraag, wat als deze 
stroompalen omvallen in de zee? wat doet dit met de zee 
(opzicht), komt er dan stroom vrij wat in contact kan komen met 
het water en wat voor gevolgen kunnen er daardoor gaan 
ontstaan?? ?? 

  

Veel mensen hebben kritiek VANDALISME   



  

Nederland is een vrij land en daarin mag iedereen zich 
presenteren. De diefstal wordt erger, de vernielingen is 
dagelijks, de drank en drugs dreigen naar meer. Deze jonge 
mensen zijn later een nog veel groter probleem. Zelfmoord 
komt steeds vaker voor. Zet jouw droom eens aan de kant dat 
het in Nederland zo prettig is. Want iedereen krijg een 
minimumloon. Als ik naar een van die landen ga krijg je niets. Ik 
bekijk het geheel uit feiten. Niet uit discriminatie.  

 

 




