
Van:   
Verzonden: donderdag 23 juni 2022 23:25 
Aan:  
Onderwerp: RD: Hoge Bevolkingsdichtheid in NL = Bron van Issues. Woke. De vooravond van een 
Revolutie. Onjuiste RVO Data. Gemeente Barneveld woedend op Provincie over ‘Stroe City’. De 
Suskes - Boeren aan de macht. 
 
Geachte Commissaris van de Koning John Berends (Gelderland),  

(Deze e-mail gaat ook naar de gemeente Barneveld en anderen) 

Links georiënteerde neefje van mij (voormalig PvdA, nu zwevende kiezer) kwam met dit 
artikel, hij appte: 

 

RD: Hoge Bevolkingsdichtheid in NL = Bron van Issues. 

RD: Hoge Bevolkingsdichtheid in NL = Bron van Issues. 
Bijna alle hoofdpijndossiers in politiek Den Haag hebben, al is het zijdelings,  
te maken met de Hoge Bevolkingsdichtheid in ons land. Tegelijkertijd blijft dat onderwerp 
omstreden. 
Bijna elk hoofdpijndossier in Den Haag, of het nu om files gaat, woningnood, stikstof, 
criminaliteit of overvolle fietspaden,  
heeft te maken met dit onderwerp, terwijl het in debatten wordt genegeerd of aangeduid als 
stemmingmakerij. 
Verplaats NL bedrijven naar buitenland, het steeds maar meer werknemers nodig hebben uit 
buitenland  
werkt niet, alles loopt vast zoals artikel al zegt. 



 

https://www.rd.nl/artikel/979848-bevolkingsdichtheid-raakt-schier-alle-politieke-
hoofdpijndossiers 

Verplaats NL bedrijven (vrijwillig) naar Oost-Europa, Spanje en Griekenland. 
Zorg daarmee dat we ook minder afhankelijk van China worden. NL Grenzen dicht. 

Woke. 



 

 De vooravond van een Revolutie. 

Wybren Van Haga: We staan aan de vooravond van een (Marxistische) Revolutie! 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=OY35KA4e5tk 

Onjuiste RVO Data. 

 

 

Gemeente Barneveld woedend op Provincie over 
‘Stroe City’.  



 

 

 

https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/nieuwbouw/835079/gemeente-barneveld-woedend-
over-stroe-city 

Provincie denkt aan immense uitbreiding Stroe: 25.000 woningen. 



 

https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/maatschappelijk/835056/provincie-denkt-aan-
immense-uitbreiding-stroe-25-000-woningen 

 

Bent u een lijkenpikker, een lijkenpikker, een aasgier in Naam van de Koning ? 

(Ik vraag het voor een vriend      ) 

Ik ben zeer teleurgesteld in de Provincie Gelderland en ik begrijp 
de woede van het B & W van de Gemeente Barneveld volkomen. 
Ook de landelijke regering Kaag & Rutte is onoprecht en liegt, maar dat zijn wij al gewend. 

De Suskes - Boeren aan de macht. 



 

https://www.youtube.com/watch?v=By3Jlp2 Bmk 

Met vriendelijke Groet en de meeste Hoogachting,  

 

 




