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Rechtbank Haarlem

Sector Bestuursrecht

Postadres: postbus 956. 2003 Rl Haarlem Bezoekadres

Florapark 1

2012 HK Haarlem

Telefoon (023) 5126126

Fax (023) 5531 449

(voorlopige voorzieningen)

Fax (023) 5531 447 /449

(beroepen)

Mevrouw D.E. Stokkei
Donkerelaan 39

2061 IK Bloemendaal

Kamer voorl.voorz.
mevr I. Grossauer

(023) 5531 435
10 december 2004

procedurenummer 04 / 1718 NABW BRU2
casusnummer

Bij beantwoording de
datum en ons kenmerk

vermelden.

Wilt u slechts één zaak

in uw brief behandelen.

het verzoek om voorlopige voorziening van D.E. Stokkei
te Bloemendaal

- - "GeaCIlfe-mw sto1ckër,
- -~.- -- --. ~~-""

In het telefoongesprek dat wij op 10 dec met elkaar voerden hebt u
aangegeven dat u op dit moment geen gebruik wenst te maken van het
aanbod van de rechtbank een bemiddelaar te zoeken, die tussen u en de
gemeente Bloemendaal zou kunnen bemiddelen. We hebben afgesproken
dat u het zelf zult aangeven wanneer u alsnog van het voornoemde
aanbod gebruik wenst te maken.

Hoogachtend,

~~~

COI0l



8 november 2004 Sector Bestuursrecht Haarlem
Dreef 26 Haarlem

desiree stokkei, donkerelaan 39 ,2061 jk bloemendaal
023-5279457

Betreft: procedures 04 / 1337 & 04 / 1718 NABWVOO

Geachte mevrouw, heer,

Ik heb de afgelopen weken een redeneerfout gemaakt bij het vermelden van
procedurenummers. CRvB nummers heb ik samengevoegd in 1 procedure & 1
denkpatroon.

Op 1 september 2004 heb ik hoger beroep aangetekend tegen uitspraak 04 / 132 NABW
van 19 augustus 2004. CRvB geeft mij nummer 04 / 4814.

Ik bel vandaag de CRvB met de vraag:
'Waar blijft het verweer van het college van Bloemendaal in deze zaàk?'

De CRvBantwoordt:
'Bloemendaal heeft geen verweer gestuurd op 04/4818, ook niet na een 2e verzoek.
Zij mogen tot 10 dagen voorafgaand aan de zitting stukken indienen, dus krijgt u van
ons geen bericht ...zolangwij niets hebben ontvangen...
Maar Bloemendaalheeft zelf hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak in
procedurenummer 04 / 5348. Uontvangt binnenkort stukken vanuit deze procedure'.
Oei.

Conclusie:
Bloemendaalheeft de brief van 30 augustus 2004 van mr.B.Wernik naast zivh
neergelegd en wilgeen coöperatieve oplossing aanmaken zoals door de rechter bevolen
in 04/132 van 19 aug 2004.
Of Wernikzijn geld heeft ontvangen weet ik niet.
Ik heb hem gebeld met de mededeling dat hij dit moet uitzoeken, maar hij is extreem
laks. Inmiddels heb ik wel deurwaarder Boeder ingeschakeld omdat Wernikniet op mijn
emaiIsover griffie- & proceskosten n.a.v. de uitspraak heeft gereageerd.
Ik weet niet beter dan dat Bloemendaal hem wel betaald heeft en ik nu op mijn geld en
de juiste schriftelijkeafhandeling wacht. Tevergeefs.
Wernikheeft vanmorgen nog een aardige email van mij ontvangen....

Bloemendaal maakt er opzettelijk een puinhoop van.

Tijdens de zitting betreffende 04 / 1767 stopzetten WWB heeft de rechter mij
gevraagd:
'Wat vindt u er van als ik bij de Rechtbank een Bemiddelaar regel?"
Ik heb toen helder gemaakt 'dat ik hiermee akkoord ga zolang de gesprekken
plaatsvinden bij de rechtbank - niet op het stadhuis -, maar dat ik verwacht dat
Bloemendaal de daar gemaakte afspraken niet zal uitvoeren'.

Ik verzoek u nu z.s.m met een voorstel tot Bemiddeling bij de Rechtbank te
komen. Ik lees hierover niets in uw uitspraak van 4 november 2004, 04 /
1767...het stopzetten van de WWB.

Om te voorkomen dat bij ALLErechtbanken oneindige procedures ontstaan, lijkt
het mij goed dat uw Bemiddelaar een grens aangeeft tegenover Bloemendaal.
Deze kan ik dan per omgaande aan de CRvBsturen.

Deze week gaan uw uitspraak 04/ 1767 & deze brief naar de CRvB
Deurwaarder Boeder ontvangt ook een exemplaar.

Met vriendelïk

desire~~~ groet,

~Cê



Vriend~ke..gr.o..~.....

deSirees~~

.~
"".

desiree stokkei, donkerelaan 39, 2061 jk bloemendaal
023-5279457

25 januari 2005 Dhr.J.W.D.van Deutekom
V. Lennepweg 125
2041 LM Zandvoort

Betreft: rechtszaak Stokkei / Bloemendaal

Beste David,

Zal ik je op je donder geven of zal ik je vertrouwen?

Ik wil dat je thuis - in alle rust - nadenkt over deze brief.
Bijgevoegd de uitnodiging voor de rechtszitting van procedure 04 - 1718 van
de Rechtbank Haarlem. .
Hieruit blijkt dat je tot één dag voorafgaand aan de rechtszitting stukken kunt
inleveren bij de rechtbank, dus ook deze brief. \.

Ik wil dat je 4 februari 2005 om 11.30 uur aanwezig bent tijdens de
rechtszitting aan het Florapark 1 te Haarlem. Om orde op zaken te stellen.

Het heeft geen enkel nut meer problemen op te lossen op het stadhuis;
er werkt niemand meer met afdoende juridische kennis.
Jij verschuilt je achter onwetendheid.
Is dit omdat je nog moet afstuderen en je je baan wilt behouden?

Bovendien heeft de President van de Rechtbank Haarlem zich als politicus
gemengd in het geruzie van het college van B & W waardoor er voor mij geen
Trias Politica meer bestaat.
Bijgevoegd tref je ook een brief aan geadresseerd aan de rechtbank waaruit
blijkt wat ik vind van de gang van zaken rond mijn dossier.

Mijn eis 'dat alle ambtenaren een taakstraf moeten krijgen' geldt ook voor jou.
Je weet heel goed dat Bloemendaal de allereerste gerechtelijke uitspraak van
15 december 2003 gunstig voor mijn gezin had moeten uitwerken.
Fouten die je hebt gemaakt moet je corrigeren tijdens de rechtszitting van
4 februari 2005. Bij voorkeur al in een brief gericht aan de rechtbank
voorafgaand aan de komende zitting.
De taakstraf die ik voor jou wil is 'juridisch goed Minima- & Emancipatiebeleid
aanmaken op het stadhuis van Bloemendaal, synchroniseerbaar met het beleid
van Haarlem...omdat werklozen aangewezen zijn op de voorzieningen van
Haarlem...'. Een mooie afstudeeropdracht voor je.

Ik kan je niet dwingen.
Maar ik weet wel dat je nu moet kiezen in je leven.
Wil je een rechtvaardig leven leiden op de hoofdweg van je bestaan of wil een
schijnheilig gluiperig corrupt bestaan leiden op het zijpad van je leven?
Ik heb iets in je gezien in 2002, waardoor ik denk dat je nu een fout maakt die
je nog kan verbeteren en waardoor je het glibberige pad waarop je nu loopt
kan verlaten om terug te keren naar de hoofdweg. Je liegt niet.

Je bent nog een jongen..., maar je verstaat geen kindertaal...Zucht.
Alsje mij niet durft te vertrouwen mag je je moeder wel meenemen...!

De advocaat heb ik gisteren mij leven uitgezet; wat is dat een
rampenveroorzaker. Doodmoe word ik van die man.

Ik wil je 4 februari 2005 in de rechtszaal...zonder liegende collega's, svp.


